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__________________________________________________________________________   

      Nuori Irlanti (Young Ireland) oli 1840-luvun Irlannissa toiminut nuorten, keskiluokkaisten na-
tionalistien ryhmä, joka ilmaisi tavoitteekseen nostaa Irlanti jälleen kansakunnaksi. Tavoite oli po-
liittiselta osaltaan yhteinen Daniel O’Connellin johtaman Repeal-liikkeen kanssa. Repealerit vaati-
vat Iso-Britannian ja Irlannin välisen lainsäädännöllisen Unionin purkamista ja oman kansallisen 
parlamentin perustamista Dubliniin. Nuorirlantilaiset tahtoivat samaa, mutta he käsittivät tehtävänsä 
paljon poliittista agitaatiota laajemmaksi. 
      He halusivat virvoittaa Irlannin “kansallisen sielun” tehdäkseen maasta paitsi itsehallinnollisen, 
niin myös nostaakseen maan kulttuuriseen, moraaliseen, poliittiseen ja taloudelliseen kukoistuk-
seen. Tähän päämäärään pääsemiseksi irlantilaisista oli rakennettava yksi yhtenäinen, itseensä luot-
tava ja itseään kunnioittava kansa, joka olisi ytimiä myöten irlantilainen. 
      Vallitseva todellisuus oli liki päinvastainen. Väestö oli jyrkästi jakautunut. Etenkin uskontokun-
tajako, jota vahvisti samaa linjaa kulkeva jakolinja etnisen taustan ja yhteiskunnallisen aseman suh-
teen, ennakoi vaikeuksia. Englannin kieli ja mieli oli leviämässä jo rahvaankin pariin, irlantilaisuut-
ta pidettiin takapajuisena, löydyn ”rodun” taakkana. Kansallinen ylpeys oli alamaissa, laajasti aja-
teltiin, että kaikki englantilainen on irlantilaista parempaa. Nuori Irlanti – ryhmän tavoite vaati siis 
melkoista kansallisen identiteetin ja kansallisen tunteen muokkausta ja uudisrakentamista. Miten he 
tavoitteeseensa pyrkivät vuosina 1842–1845 ja millainen rooli ja asema historialla oli tuossa proses-
sissa? Sen selvittäminen on tämän tutkimuksen tarkoitus. 
      Koska nuorirlantilaiset rakensivat irlantilaista kansakuntaa etupäässä kirjoittamalla, joskin jon-
kin verran myös toimimalla Repeal-liikkeen komiteoissa ja muissa käytännön hankkeissa, etsin vas-
tauksia pääasiassa The Nation – lehden artikkeleista ja runoista. Nuori Irlanti oli yhtä kuin The Na-
tionin ja sen perustajakolmikon ympärille kerääntynyt toveripiiri. Keskeinen hahmo, nuorirlantilai-
sen nationalismin pääideologi, oli Thomas Davis. Hän kirjoitti suurimman osan lehden kirjoituksis-
ta. Keskeistä lähdemateriaalia ovatkin Davisin kirjoitusten kaksi kokoelmaa: T.W. Rollestonin toi-
mittama Prose Wrirings of Thomas Davis ja D.J. O´Donoghuen toimittama Essays Literary and 
Historical by Thomas Davis. Ensin mainittu teos on vuodelta 1889 ja jälkimmäinen vuodelta 1914. 
Yhtä lukuun ottamatta kokoelmien tekstit ovat ilmestyneet The Nationissa.  
      Koska samat teemat ja aiheet toistuivat jokaisessa lehdessä, sillä ei periaatteessa ole suurta mer-
kitystä, mitkä lehdet mukaan on otettu. Olen käyttänyt runsaasti runoja lähdemateriaalina, sillä niil-
lä pyrittiin herättämään toivottuja tuntemuksia irlantilaisuudesta. Toisaalta runot, varsinkin sävel-
miin sovitettuina, olivat hyvin suosittuja omana aikanaan ja pitkään sen jälkeenkin. Toisin sanoen 
niiden vaikutus esimerkiksi identiteetin muokkautumiseen, saattaisi tästä päätellen olla suorasanai-
sia artikkeleita suurempi. 
      Kansallinen identiteetin rakentamisessa oli kolme erillistä, osittain päällekkäistä tehtävää. En-
sinnä piti määrittää Irlannin kansa niin, että se sulkisi sisäänsä koko heterogeenisen väestön ja sitten 
löytää sellaista, mikä yhdistäisi sen poliittisella ja tunnetasolla. Toiseksi oli osoitettava irlantilaisten 
ja Irlannin erillisyyttä englantilaisiin ja Englantiin nyt ja koko valloituksen ajan. Kolmanneksi kan-
 



 

sallinen itsetunto ja ylpeys oli saatava virvoitettua. 
       Useimmat 1800-luvun nationalistisessa keskustelussa mainitut objektiiviset kriteerit kansalle 
eivät olleet käyttökelpoisia Irlannin tapauksessa. Uskonto, etninen alkuperä, kieli, kulttuuri jne. ja-
koivat siinä Irlannin väestöä toisistaan kuin erottivat englantilaisista. Alue, Britanniasta selvästi 
erillään oleva saari, sopi identiteetin pohjaksi. Irlannissa syntynyt tai sinne pysyvästi asettunut ih-
minen tai väestöryhmä oli irlantilainen. Kansan/kansakunnan jäsenyys vaati kuitenkin vahvistuksen. 
Irlantilainen oli se, joka rakasti maata omanaan ja halusi sitä palvella ja samastua sen kansaan ja 
intresseihin. 
     Sekä yksilölle että väestöryhmälle tehokkain tapa konfirmoida irlantilaisuutensa oli osallistua 
vuosisataiseksi tulkittuun, kansalliseen taisteluun valloittajaa vastaan. Koska protestantit olivat 
usein asettuneet kansalliseksi tulkittua etua vastaan eli olleet Englannin kruunun puolella, nuorirlan-
tilaiset tarttuivat erityisellä innolla 1700-luvun protestanttipatrioottien edesottamuksiin. Koska nuo-
ret miehet katsoivat, että Irlanti ei voisi vapautua tai ainakaan säilyttää vapauttaan ilman protestant-
tivähemmistön tukea, heidät piti saada yhtymään asian taakse. Se vaati, että he identifioisivat itsen-
sä irlantilaisiksi eikä briteiksi tai englantilaisiksi. Katolilaisten irlantilaisuus oli kiistaton, mutta jo 
tarve todistella protestanttien kansallismielisyyttä osoitti, että siinä oli ongelmakohtia. Näin vaikka 
nuorirlantilaiset painottivatkin, että mikään uskontokunta tai etninen ryhmä ei ollut toista irlantilai-
sempi. Vuosisatainen taistelu todisti tietenkin myös erillisyyttä Englantiin ja englantilaisiin. 
      Irlantilaista kansanluonnetta tai kansallista ominaislaatua pidettiin varmana osoittimena erilli-
sestä kansallisuudesta. Tätä erillisyyttä korostettiin määrittämällä kansanluonnetta englantilaisuu-
den vastakohtana. Vastapari seurasi toistaan ahneus, materialismi – hurskaus, henkisyys; barbaari-
suus, moraalittomuus – hyveellisyys; kylmyys, matalamielisyys – inhimillisyys, eloisuus. Irlantilai-
suus näyttäytyi yhtä hyvänä kuin englantilaisuus pahana. Näitä ominaispiirteitä todistettiin niin his-
torialla kuin nykyisyydellä. 
      Historia olikin kansallisen omakuvan tärkein rakennusaine. Nuorirlantilaiset korostivat, että niin 
huono omanarvontunto, itseluottamuksen puute, kansallinen eripura kuin isänmaallisen hengen hii-
puminenkin, johtuivat väärästä tiedosta. Englantilaiset olivat monopolisoineet tiedon itselleen ja 
käyttäneet valtansa välineenä. 
      Irlantilaiskansallisen historiankirjoituksen mukaan englantilaisvaltaa edeltänyt muinainen Irlanti 
tulkittiin valtiomaiseksi, korkeakulttuurin ja oikeudenmukaisuuden tyyssijaksi, joka oli ollut kan-
sainvälisesti arvostettu uskonnon ja tieteen turvapaikka. Tuo suuruuden aika nähtiin mallina sille, 
millaiseksi uusi Irlanti haluttiin luoda. Muinaisuus oli siis inspiraation ja ylpeyden aihe. Se myös 
legitimoi vaatimukset valtiollisen aseman palauttamisesta. Juuri muinaisen yhteiskunnan järjestäy-
tyneisyyden korostus myös kriminalisoi vieraan valloittajan maahantunkeutumisen. 
      Vuosisataiset taistelut osoittivat, että irlantilaisuus oli säilynyt valloituksesta huolimatta kansal-
lisena liekkinä. Taistelu oli ollut oikeutettua maan, kodin, uskonnon ja oikeudenmukaisten lakien 
puolustamista tai kääntäen sorron ja tyrannian vastustusta. Loistavat voitot ja maineikkaat tappiot 
oli tarkoitettu nostamaan itsetuntoa. Vanhat historiantulkinnat joko osoitettiin vääriksi tai sitten pai-
nopiste ja mielenkiinto käännettiin kansallista projektia palvelevaan suuntaan. Taistelu myös sitoi 
sukupolvet yhteen, sillä jokainen sukupolvi oli velvoitettu jatkamaan taistelua ja kostamaan vanhat 
vääryydet, kunnes Irlanti olisi vapaa. 
      Sodat katastrofaalisine lopputuloksineen ja verilöylyineen olivat tietenkin yhteisiä surunaiheita, 
mutta varsinkin tappiot kelpasivat myös opetukseksi. Keskeiset teesit, joita historialla oli esitettävä-
nään irlantilaisille, olivat yhteistyön hyödyllisyys, eripuran tuoma tuho ja englantilaisten negatiivi-
nen vaikutus vihreän saaren elämään. 
      Uusi kansallinen identiteetti ja isänmaallinen henki yritettiin istuttaa irlantilaisiin niin kuvatai-
teitten, kirjallisuuden, musiikin kuin historiankirjoituksenkin voimalla. Kansallista viestiä viemään 
tarvittiin jokin maanlaajuinen organisaatio. Vaikka kansalliset koulut katsottiin hyödyllisiksi perus-
taitojen oppimisessa, kansallinen asia ei luokkahuoneissa edistynyt. Raittius-liike ja Repeal-liike 
olivat kumpikin 1840-luvun alkupuoliskolla voimissaan ja nuorirlantilaiset pyrkivätkin mobilisoi-

 



 

maan ne kansanvalistajiksi ja – sivistäjiksi. 
       The Nation itse oli aikansa suosituin lehti, joka varsinkin pitäjiin perustetuissa Repeal-
lukuhuoneissa, tavoitti lukutaidottomat kansankerroksetkin. Lehti oli täynnä kansallista historiaa, 
politiikkaa, kulttuuria, Irlantia koskevaa tilastotietoa jne. Varsinkin suosituimmista runoista ja bal-
ladeista kootut erikoispainokset levisivät laajalle. 
      Nuorirlantilainen nationalismi ei pyrkinyt korvaamaan uskontoa, mutta se nosti irlantilaisuuden 
jonkinlaiseksi ylimmäksi opiksi, joka salli muut identiteetit niin pitkälle, kun ne eivät sotineet kan-
sallisen projektin tavoitteita vastaan. Se into ja ehdottomuus, jolla nuorirlantilaiset vaativat maan-
miehiään irlantilaistumaan, rinnastui kyllä uskonnolliseen herätykseen. 
      Tuon Irlanti-opin pyhä kirja oli historia. Historia määritti valitun kansan, kertoi sen kohtaloista, 
asetti käskyt, miten kansan tuli elää ja toimia, jos se aikoi menestyä eli saavuttaa ja säilyttää vapau-
den. Tuon uskon apostolit olivat nuorirlantilaiset patriootit ja ylipappi Thomas Davis.        
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1. Unionin ja englantilaisuuden ahdistama Irlanti 

 

Ison-Britannian ja Irlannin välinen unioni astui voimaan vuonna 1801. Siitä pitäen brittiparlamentti 

sääti lait myös Irlannille. Irlanti sai lähettää edustajansa Westminsteriin, mutta sen osuus alahuo-

neen paikoista oli vain sata 658:sta. Kabinetissa, korkeissa viroissa ja jopa Irlannin hallinnon tär-

keimmillä paikoilla irlantilaisia nähtiin harvakseltaan.1 

 

Erityisesti Irlannin katolilaisilta puuttuivat mahdollisuudet vaikuttaa. Unionin ensimmäisinä vuosi-

kymmeninä nimittäin laki esti heitä pääsemästä parlamenttiin tai korkeisiin virkoihin, vaikka yli 

sata vuotta vanhojen, diskriminoivien lakien kumoamista oli lupailtu jo unionin syntyvaiheissa.2 

Katolinen lakimies Daniel O´Connell (1775–1847) ryhtyi ajamaan asiaa 1820-luvun alussa. Hän 

loi katolisen papiston avulla koko maan laajuisen organisaation (The Catholic Association), joka 

mobilisoi kansan osoittamaan mieltään suurissa, yhtäaikaisissa kokouksissa ympäri maata.3 Eman-

sipaatio toteutui vuonna 1829.4 

 

Uudistus ei kaatanut kuitenkaan protestanttien ylivaltaa. Protestanttiset maanomistajat valvoivat 

tuloksellisesti etujaan Lontoossa. Protestanteille menivät edelleen korkeimmat virat valtionhallin-

nossa, oikeuslaitoksessa, armeijassa ja laivastossa.5  Uskonnollinen vähemmistö dominoi täysin 

kreivikuntahallintoa lähes vuosisadan vaihteeseen asti (1898), ja kaupunginvaltuustoihinkin katoli-

laiset pääsivät vasta 1840-luvun alussa.6 Vapautusagitaatio oli nojannut menestyksellisesti joukko-

voimaan. Laajojen katolisten kansankerrosten poliittinen vaikutusvalta torpedoitiin kuitenkin te-

hokkaasti: Äänioikeuden varallisuusvaatimusta nostettiin ja avoin äänestystapa säilytettiin.7 

 

 
                                                           
1 McCartney, s. 3-4.  Parlamenttiedustajien määrä nostettiin myöhemmin sataan viiteen. 
2 Vuodesta 1692 oli säädetty lakeja (Penal Laws), jotka epäsivät katolilaisilta mm. äänioikeuden, pääsyn parlamenttiin, 
kaupunginvaltuustoihin, hallinnon, armeijan, oikeuslaitoksen virkoihin tai akateemisiin ammatteihin (poikkeuksena 
lääketieteen ammatit). Katolilaiset eivät saaneet myöskään avata koulua eivätkä opettaa. Lakien kirjo oli kaikkineen 
hyvin laaja. Se ulottui katolisen kirkon toimintarajoituksista monenkirjaviin taloudellisiin ja jopa perheoikeudellisiin 
(avioliitot, perimys) rajotteisiin ja kieltoihin. Jackson 1971, s. 85.  Näitä rangaistuslakeja oli vähitellen lievennetty 
1700-luvun viimeisen neljänneksen aikana. The Catholic Relief Act oli ensimmäinen vuonna 1778. O’Brien, s. 12. 
3 Moody, s. 14-15. 
4 Nowlan, s. 3.  
5 Duffy 1890, s. 59-60; Nowlan, s. 3-4. 
6 Moody, s. 14–15. 
7 Moody, s. 14–15. Parlamentaariseen äänioikeuteen vaadittiin 10 punnan omaisuus. Vuonna 1841 noin 8 miljoonasta 
irlantilaisesta vain 100 000 oli äänioikeutettuja. Nowlan, s. 23; Avoimessa äänestyksessä esimerkiksi maanomistaja 
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Unionin taloudellisia vaikutuksia alettiin myös pohtia 1830–40-luvuilla. Napoleonin sotien jälkei-

nen lamakausi tuntui Irlannissa erityisesti saaren pääelinkeinon, maatalouden, tuotteiden hintojen 

laskuna.8 Irlantiin jäi yhä vähemmän rahaa, sillä paitsi ettei myytävistä tuotteista saatu enää entistä 

hintaa, mittavat maanvuokrasuoritukset virtasivat Englantiin. Maanomistus oli Irlannissa hyvin kes-

kittynyttä ja mitä suurempien tilusten omistajasta oli kyse, sen varmempi, että hän asui Englannissa 

ja kulutti siellä perimänsä vuokrat.9 

 

Maataloudesta elävän väestön määrä oli suuri. Irlannin työvoimasta noin 2/3 (vuonna 1841 66 %) 

sai toimeentulonsa joko maatyöläisinä tai maanvuokraajina.10 Nopea väestönkasvu (1803: noin 

5milj. -> 1845: yli 8miljoonaa) ja muutokset maataloudessa olivat kurjistaneet heidän tilannettaan 

Unionin vuosikymmeninä.  Maataloustyötä ei ollut tarjolla entiseen tapaan, sillä paremman tuoton 

toivossa varsinkin suurilla tiluksilla siirryttiin työvoimavaltaisesta viljanviljelystä karjankasvatuk-

seen. Työvoiman turvaamiseksi ei enää ollut tarvetta vuokrata maata ja sitä paitsi tilojen maita py-

rittiin yhdistämään tehokkuuden nimissä. Kun työtä ei ollut juuri tarjolla kaupungeissakaan, ainoak-

si keinoksi säilyä hengissä jäi maanvuokraus hintaan mihin hyvänsä. Maanomistajat hyödynsivät 

tilanteen vaatimalla suhteettomia vuokria maan tuottoon nähden. Kansan köyhyys olikin toistuvasti 

polemiikin kohteena sekä lehdistössä että politiikkojen puheissa.11 

 

Monien mielestä ongelmien syynä tai ainakin esteenä niiden korjaamiselle oli unioni. 

Daniel O´Connell aloittikin uuden agitaation vuonna 1833 tavoitteenaan Unionin lakkautus (Re-

peal) ja oman kotimaisen parlamentin perustaminen Dubliniin. Hän julisti, että Irlannin parlamentti 

toimisi kansallisten intressien mukaan ja sen päätöksiin irlantilaiset pystyisivät vaikuttamaan aivan 

eri tavalla kuin Lontoossa olevan lainsäädäntöelimen toimintaan. Repeal-liike menestyikin varsin 

hyvin: vuoden 1832 vaaleissa valituista 105 Irlannin edustajasta 40 kannatti unionin lakkautusta. 

Parlamentissa esitys Unionilain kumoamisesta kuitenkin kaatui selvästi. Kun whigit ottivat hallitus-

vastuun 1835 ja lupasivat “tehdä oikeutta” Irlannille, O´Connell luopui Repeal-vaatimuksesta ja 

antoi tukensa hallitukselle.12 

 

Viisi vuotta myöhemmin, kun Sir Robert Peelin johtamat toryt nousivat valtaan, O´Connell perusti 

                                                                                                                                                                                                 
kykeni valvomaan torppareittensa äänestämistä. ( vrt. lippuäänestys ).  
8 Foster 2000 (1989), s. 192–193. 
9 Siitä, että maanomistajat asuivat Englannissa ja ilmiöön liittyvistä ongelmista käytettiin nimitystä absenteeism. 
10 O’Day, s. 44. 
11 Esimerkiksi Cormac O Grada on selvitellyt maatalouden ongelmia ja köyhyyttä.  
12 Moody, s. 15. 
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uuden järjestön, The Loyal Repeal Associationin (the R.A.), jatkamaan unionilain kumoamista 

vaativaa agitaatiota. Alku oli nihkeää, sillä asian uskottavuus oli kärsinyt siitä, että päämäärästä oli 

jo kerran luovuttu. Vuoden 1841 vaaleissa Repealin kannattajia (repealer) valittiin parlamenttiin 

tuskin tusinaa. Katolinen kansa toki oli lojaalia Vapauttajalle (Liberator), mutta Repeal ei tuntunut 

kovin läheiseltä eikä konkreettiselta tavoitteelta ihmisistä, joiden elämä oli jatkuvaa taistelua nälkää 

vastaan.13  

 

Katoliset keski- ja ylemmät luokat eivät uskoneet, että unionin purku voisi toteutua, eivätkä he ha-

lunneet riskeerata vasta saamiaan mahdollisuuksia sosiaaliseen nousuun sotkeutumalla kampan-

jaan.14 Katolinen papistokin lämpeni hitaasti uudelle yritykselle. Protestanttinen säätyläistö tuki 

Unionia, koska uskoi brittiherruuden turvaavan parhaiten takavarikoilla saadut maaomaisuudet, 

anglikaanisen kirkon aseman valtionkirkkona ja heidän ylivaltansa yhteiskunnassa.15  Liberaaleim-

mistakin protestanteista järjestely tuntui turvalliselta, vaikka heidän mielestään Irlanti kaipasikin 

uudistuksia.16 O´Connellin johtajuus Repealissä sitä paitsi leimasi liikkeen katoliseksi.17 

 

Repeal-kampanja sai parin vuoden hiljaiselon jälkeen ryhtiä ja uutta sisältöä, kun O´Connellin rin-

nalle liittyi koulutettuja, keskiluokkaisia nuoria miehiä, jotka myöhemmin tultiin tuntemaan Nuori 

Irlanti -ryhmänä (Young Ireland).18 Myös he ajoivat Irlannille omaa kansallista parlamenttia,19 

mutta käsittivät tehtävänsä paljon poliittista agitaatiota laajemmaksi.  

 

He halusivat virvoittaa Irlannin “kansallisen sielun” tehdäkseen maasta paitsi itsehallinnollisen, 

niin myös nostaakseen maan kulttuuriseen, moraaliseen, poliittiseen ja taloudelliseen kukoistuk-

seen. Tähän päämäärään pääsemiseksi irlantilaisista oli rakennettava yksi yhtenäinen, itseensä luot-

tava ja itseään kunnioittava kansa, joka olisi ytimiä myöten irlantilainen.20 

 

Otettu tehtävä ei ollut aivan helppo. Ensinnäkin maan väestö oli varsin jyrkästi jakautunut sekä us-

                                                           
13 Ibid, s.16. Vapauttaja-nimitys viittasi rangaistuslakien säädöksistä vapautumiseen. 
14 Duffy 1880, s. 7. O´Connell liitti Repealiin vaatimuksia yhteiskunnallisista uudistuksista: kymmenysten kanto Irlan-
nin Kirkolle (anglikaaninen) lopetettava, parlamenttikausia lyhennettävä, äänioikeutta laajennettava, torpparien asemaa 
parannettava jne. Radikaalit ehdotukset vähensivät uskottavuutta ja loitonsivat maltillisia Repealista. 
15 MacDonagh 1977, s. 13–14. 
16 Duffy 1890, s. 61; Moody, s. 14, 16. 
17 Nowlan, s. 4. O´Connell miellettiin ennemmin katolilaisten esitaistelijaksi kuin kansalliseksi esitaistelijaksi. Duffy 
1890, s. 55-56. 
18 Gwynn, s. 10. 
19 Duffy 1890, s. 64; Nowlan, s. 12. 
20 Tämä ajatus on näkyvissä The Nationin ohjelmassa. Liite 1. 
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konnollisesti, etnisesti että kulttuurisesti. Samoin säätyerot ja alueelliset ennakkoluulot olivat vah-

vat. Toiseksi Irlanti ja irlantilaiset olivat 1800-luvun puoliväliä lähestyttäessä kovaa vauhtia englan-

tilaistumassa sekä kielen, tapojen että kulttuurin osalta. Koko yhteiskunta koululaitoksineen, hallin-

tokoneistoineen ja asenteineen vahvisti anglismin leviämistä. Vaikutteet sitä paitsi lankesivat otolli-

seen mielipidemaaperään, sillä irlantilaisuus samastettiin takapajuisuuteen, köyhyyteen, tietämät-

tömyyteen, tappiolle jäämiseen; siinä missä englantilaisuus/brittiläisyys edistykseen, vaurauteen, 

menestykseen ja koko ajan kasvavaan imperiumiin.21 

  

Nuorirlantilaisten itselleen määrittämä kansakunnan rakentamistehtävä vaati siis onnistuakseen val-

litsevien käsitysten melko perusteellista muuttamista. Tutkinkin sitä, miten Nuori Irlanti -ryhmä 

pyrki muokkaamaan ja rakentamaan erillistä irlantilaista identiteettiä ja kansallistunnetta 

vuosina 1842–1845 ja millainen rooli ja asema historialla oli tuossa prosessissa. Historian 

osuutta kansallisissa projekteissa on tutkittu viime vuosina paljon. Tästä runsaudesta olen valinnut 

Garth Stevensonin artikkelin pohdintojeni apuneuvoiksi.22 Irlannin historian hyödyntämispyrkimys-

ten erityinen haaste nuorirlantilaisten kannalta oli tietenkin se, miten se historia, joka oli lietsonut 

tappiomielialaa suhteessa englantilaisiin ja vihanpitoa irlantilaisten kesken, käännettäisiin päinvas-

taisten tunteitten lähteeksi. 

 

Kansallinen identiteetin rakentamisessa oli nähdäkseni kolme erillistä, osittain päällekkäistä tehtä-

vää. Ensinnä piti määrittää Irlannin kansa niin, että se sulkisi sisäänsä koko heterogeenisen väestön 

ja sitten löytää sellaista, mikä yhdistäisi sen poliittisella ja tunnetasolla. Toiseksi oli osoitettava ir-

lantilaisten ja Irlannin erillisyyttä englantilaisiin ja Englantiin nyt ja koko valloituksen ajan. Kol-

manneksi kansallinen itsetunto ja ylpeys oli saatava virvoitettua. 

 

Nuori Irlanti -ryhmää on tutkittu tietenkin Irlannissa, mutta yleensä siitä lähtökohdasta, miten hei-

dän ajattelunsa on näkynyt myöhempien kumouksellisten toiminnassa ja ajattelussa. Ryhmän jäse-

nistä on kirjoitettu elämäkertoja, samoin heidän kirjallisia töitään ja meriittejään on tarkasteltu kir-

jallisuuden tutkimuksissa. Kirjoitusten sisällöt ovat saaneet varsin pinnallisen käsittelyn. Usein 

mainitaan esimerkiksi, että nuorirlantilaiset halusivat yhdistää kaikki irlantilaiset. Mutta tuon tavoit-

teen toteutusta ei sen kummemmin avata. Mitä pitää kirjoittaa, vaikkapa sisällissodiksi yltyneistä 

konflikteista, jotta niitten muistot eivät lietsoisi enää vihanpitoa? Mielestäni sisällöt ovat kiinnosta-

                                                           
21 Katso esimerkiksi MacDonagh 1989, s. 166. 
22 Garth Stevenson: The Politics of Remembrance in Irish and Quebec Nationalism.  Stevenson työskentelee politiikan 
tutkimuksen professorina Bruck Universityssä, Kanadan Ontariossa. laitoksella Dublinin  Tieto artikkelissa.  
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vampia kuin hurskaat toiveet ja toisaalta julkilausuttu periaate näyttää toisinaan tekstien sisältöjen 

perusteella varsin köykäiseltä periaatteelta. Eivät kansallista omakuvaa tai kansallista henkeä muo-

kanneet korkealentoiset tavoitteet, vaan esimerkiksi laulun sanojen ilmaisema tunne ja käsitys. Jos 

sitten nekään.  

  

Päälähteeni on Nuori Irlanti -ryhmän propagandaväline, The Nation. Nuori Irlanti -nimitys tarkoitti 

lehden ja sen perustajakolmikon ympärille kerääntynyttä toveri- ja kirjoittajapiiriä. Dublinilainen 

The Nation ilmestyi kerran viikossa ja käsitti tavallisesti 16 sivua. Lehti oli täynnä kansallisista ai-

heista valistavia artikkeleita. Poliittista valistusta tarjottiin joka viikko. Ensinnäkin maanantaisin 

Dublinissa pidetyt the R.A.:n julkiset kokoukset selostettiin puheineen, käsiteltyine asioineen ja 

tapahtumineen seikkaperäisesti lauantaisin ilmestyneessä The Nationissa. Yhä uudelleen puheen-

vuoroja referoimalla selvitettiin niitä perusteita, joilla omaa parlamenttia vaadittiin, millä keinoilla 

tavoitteeseen uskottiin päästävän ja mitä irlantilaisten odotettiin tekevän asian hyväksi. 

Pääkirjoitukset, joita yleensä oli kolme, kertasivat samoja asioita nationlaisin painotuksin ja tieten-

kin reagoivat päivänpoliittisiin kysymyksiin. 

 

Lehti esitteli arvostelupalstoillaan irlantilaista tai Irlantiin liittyvää kirjallisuutta ja rohkaisi lukijoi-

taan tarttumaan siihen. Erityisesti Irlannin menneisyyttä tai kulttuuria valottavat tutkimukset esitel-

tiin innostuneesti.23 Historia oli muutenkin keskeisesti esillä. Siihen viitattiin pääkirjoituksissa ja se 

oli runojen keskeistä käyttömateriaalia. Esimerkiksi runot saivat joskus suorastaan huvittavia piir-

teitä informatiivisuudessaan: Säkeitten perässä saattoi olla huomattava liuta nootteja, joissa faktoja 

selviteltiin tai esim. sotaruno voi pitää sisällään luettelon parista kymmenestä taisteluun osallistu-

neesta klaanista päälliköineen.24 Lisäksi nationlaiset itse tai joku asianharrastaja saattoi kirjoittaa 

historiallisesta aiheesta esseen lehteen. 

 

The Nationista tuli aikansa suosituin lehti. Esimerkiksi vuonna 1844 sen levikki oli 11 000.25 On 

arvioitu, että lehteä luki tai kuuli luettavan jopa neljännesmiljoona ihmistä, sillä paitsi että se kiersi 

kädestä käteen, niin sitä tilattiin useimpiin raittiusyhdistyksen ja Repeal-liikkeen lukuhuoneisiin.26 

                                                           
23 Esimerkiksi An Irish Vampire, The Nation 22.10.1842; Ancient Irish Literature, The Nation 15.10.1842 ja 
22.10.1842; Irish Archaelogical Society, The Nation 25.2.1843; Hy-Fiachract, The Nation 7.9.1844; The Round Towers 
of Ireland, The Nation 10.5.1845. 
24 The Defeat of  Strongbow. A.D. 1174, The Nation 2.9.1843; St. Laurence´s Address ( to the Irish Princes at Peace 
with the Invader ), The Nation 26.10.1844. Esimerkiksi edellä mainituissa runoissa informatiivinen aines on hyvin run-
sas. 
25 Duffy 1890, s. 97, 231. 
26 Metscher, s. 86. Jokainen kulmakunta, joka maksoi 10 puntaa repealrent –maksua, sai valita viikkolehden, jonka R.A. 
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 Lehden sisältö käytiin useimmin ennalta läpi ryhmän viikkoillallisilla: Linjaukset tärkeissä asioissa 

voi siis olettaa yhteisiksi. Tutkimuskysymykseeni etsin vastausta lehden artikkeleista ja erityisesti 

runoudesta. The Nation oli kuuluisa runoistaan. Monet runoista jäivät elämään lauluina ja ylipäänsä 

suosituimmista runoista koostetut erityisjulkaisut levisivät kymmeninä painoksina ympäri Brittein 

saaria ja Pohjois-Amerikkaa. Sekä runoissa että artikkeleissa samat teemat esiintyivät jatkuvasti. 

Siksi oikeastaan liki mikä tahansa lehden numero kirjoituksineen on yhtä hyvä lähdemateriaalina 

keskeisimpien aihealueitten kannalta. Tietenkin teksteissä on tasoeroja ja päivänpoliittisia painotuk-

sia, mutta tietyt tärkeät opinkappaleet propagoitiin joka ainoassa The Nationin numerossa.  

 

Keskeistä lähdemateriaalia ovat lisäksi ryhmän “pääideologin”, Thomas Davisin, kirjoitusten kaksi 

kokoelmaa: T.W. Rollestonin toimittama Prose Wrirings of Thomas Davis ja D.J. O´Donoghuen 

toimittama Essays Literary and Historical by Thomas Davis.27 Ensin mainittu teos on vuodelta 

1889 ja jälkimmäinen vuodelta 1914. Yhtä lukuunottamatta kokoelmien tekstit ovat ilmestyneet 

The Nationissa.28 On mielenkiintoista, että kokoelmiin valitut kirjoitukset ovat suurin osin samoja, 

vaikka Davis kirjoitti The Nationiin lehden kolmena ensimmäisenä vuotena ison määrän artikkelei-

ta. Koska esimerkiksi Rollestonin kokoelma on ilmestynyt Charles Gavan Duffyn kahden teoksen 

välissä, voisi olettaa, että Duffyn työ on ainakin inspiroinut julkaisemaan kirjoituksia, jos kohta 

voisi olettaa hänen myös vaikuttaneen artikkelien valintaan.  

 

Charles Gavan Duffyn muistelmateokset Young Ireland: a Fragment of Irish History ja Young 

Ireland: Part 2 or Four Years of Irish History, 1845–1849 sekä The Memoirs of an Irish Patriot 

1840–46 ovat julkaistut vasta vuosina 1880, 1887 ja 1890, mutta ne kertovat varsin seikkaperäisesti 

aiheestaan. Kirjoittajalla on ollut käytettävissään useiden keskeisten henkilöiden henkilökohtaisia 

muistiinpanoja, kirjeenvaihtoa, suunnitelmaluonnoksia jne. käsitellyiltä ajanjaksoilta. Teoksiin on 

lisäksi sisällytetty runsaasti katkelmia The Nationista, muista ryhmän jäsenten kirjallisista töistä ja 

tietenkin Duffyn omakohtaista havainnointia. Näissä muistelmissa on erityispiirteenä havaittavissa 

yhtäältä Duffyn pyrkimys korottaa etenkin Thomas Davis liki pyhimykseksi, toisaalta selitellä nuo-

rirlantilaisten kannalta parhain päin heidän välirikkoaan Daniel O´Connellin kanssa. Jälkiviisaus 

                                                                                                                                                                                                 
sitten maksoi. The Nation levisi näin noin tuhannen repeal -lukuhuoneen tai repeal -vartijan käyttöön. Duffy YI2, s. 
145. 
27 O´Donoghue on kertomansa mukaan pyrkinyt julkaisemaan kirjoitukset siinä asussa, jonka Davis on niille antanut. 
Aiemmissa kokoelmissa tekstejä on yhdistelty ja osia saatettu jättää pois. Kokoelman johdanto on John Mitchelin kir-
joittama. Se on ensi kerran ilmestynyt  jo Mitchelin toimittamassa Davisin runojen kokoelmassa ”Poems” (New York, 
1854). Essays Literary and Historical by Thomas Davis, Preface, xiii-xiv. 
28 Udalism and Feodalism ilmestyi The Dublin University Magazinessa. 
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tietenkin on näidenkin muistelmateosten riesana. Esimerkiksi arvioihin eri henkilöistä ja heidän 

toiminnastaan jossain tilanteessa ovat mitä ilmeisimmin vaikuttaneet henkilön paljon myöhäisem-

mät edesottamukset. 

 

Tutkimuksen aikarajaus on löyhästi syksystä 1842 syksyyn 1845. The Nation alkoi ilmestyä syk-

syllä 1842, mutta olen ottanut mukaan kaksi sellaista Davisin tekstiä, jotka on kirjoitettu jo paria 

vuotta aiemmin.29 Kirjoitukset nimittäin käsittelevät teemoja, jotka olivat myöhemmin keskeisiä 

nuorirlantilaisten ajattelussa. Syksyllä 1845 The Nationin kaarti muuttui huomattavasti. Kymmenes-

tä keskeisestä jäsenestä viisi jäi syrjään joksikin aikaa, ja Davis kuoli vain 31-vuotiaana.30 Lehden 

kahdesta muusta perustajasta John Dillon sairastui niin vakavasti, että joutui matkustamaan monek-

si kuukaudeksi ulkomaille ja vaimon kuolema pakotti Duffyn joksikin aikaan keskittymään muuhun 

kuin kirjoittamiseen.31 Myös Irlanti muuttui. Syksyn 1845 perunasadon epäonnistuminen merkitsi 

tuhoisien nälkävuosien alkua. Vaikka The Nationin ympärille syntynyt ryhmä jatkoi vielä kansallis-

ta projektiaan, oli projektin luonne muuttunut kansallisen sielun virvoittamisesta kansallisen ruu-

miin epätoivoiseksi pelastusyritykseksi ja lopulta sen hautajaissaaton selostukseksi. 

 

2. Nuori Irlanti – keskiluokan kansallismielisen älymystön ääni 

 

Thomas Osborne Davis (1814–1845) varttui anglo-irlantilaisessa, anglikaanisessa konservatiiviper-

heessä. Hän aloitti opiskelun Dublinin Trinity Collegessa vuonna 1831.32 Järjestelmällisiin opin-

toihinsa Davis sisällytti mm. logiikkaa, etiikkaa ja lainlukua. Hän valmistui asianajajaksi 1838.33 

Merkityksellistä hänen myöhemmän toimintansa ja ajattelunsa kannalta oli laaja ja innokas pereh-

tyminen Irlannin historiaan.34 Davis tutustui saksalaisen romantiikan aatemaailmaan matkustelles-

saan Manner-Euroopassa vuosina 1839–40. Saksalaisfilosofien kirjoitukset saivat ilmeisesti aikaan 

uskonnollista herätystä muistuttavan kokemuksen.35 Matkoillaan hän keräsi mittavan kirjaston ja 

opiskeli kieliä.36 

 
                                                           
29 Tällaisia kirjoituksia ovat Address in Historical Society ja Udalism and Feodalism.  
30 Davis menehtyi tulirokkoon ja koleraan. Duffy 1890, s.363, 365. 
31 Liite 7.  MacNevinin mielenterveys horjui niin, että hän kykeni enää vain ajoittain keskittymään työhön, John Pigot 
ja John O´Hagan muuttivat Lontooseen päättämään lainopintojensa ammatillisen harjoittelun. Gwynn, s. 48. 
32 Duffy 1890, s. 3-4. 
33 Moody, s. 19-20. 
34 Duffy 1890, s. 9. 
35 Macdonagh 1989, s. 198. Tässä suurimpina vaikuttajina mainitaan Lessing, Fichte ja Schlegels, samoin Preussin 
konkreettinen esimerkki. 
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Vuonna 1840 Thomas Davis oli jo täysverinen nationalisti, jonka julistus uskonto-, puolue- ja etni-

set rajat ylittävästä kansallisuudesta herätti huomiota paitsi yliopistopiireissä myös laajemmalti. 

Ensimmäisen “opetuslapsensa”, John Blake Dillonin, kanssa hän kirjoitti kansallismielisiä artikke-

leita dublinilaiseen The Morning Register -lehteen.37 

 

John Dillonista (1816–1866) keskiluokkainen kauppiasperhe aikoi katolista pappia, mutta pappis-

seminaarissa selvisi, ettei kutsumusta ollut riittävästi.38 Sen sijaan Dillon päätyi Trinity Collegeen ja 

valmistui asianajajaksi vuonna 1841.39 Hänen kiinnostuksensa suuntautui kansan olojen parantami-

seen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen. Köyhän Connaughtin maakunnan 

poikana hän oli koko ikänsä ollut kasvotuksin kansan äärimmäisen kurjuuden kanssa. Dillon näki 

syypääksi joutilaan aristokratian, joka riisti kansan työn hedelmät vaatimalla kiskurivuokria maas-

ta.40 

 

Nationalistisen The Belfast Vindicatorin päätoimittaja Charles Gavan Duffy (1816–1903) tutustui 

mainittuun kaksikkoon ja heidän ajatteluunsa päättäessään lakiopintojaan Dublinissa.41 Ulsterin 

katolilaisen Duffyn toiveena oli ollut kelttiläisen rodun ja katolisen kirkon uusi nousu, mutta vuon-

na 1842 hänestä tuli käännynnäinen Davisin laajan kansallisuuden ajatukselle.42 

 

Kaikkien kolmen tavoitteena oli nostaa Irlantia moraalisesti ja yhteiskunnallisesti sekä saada maalle 

itsehallinto. He päättivät perustaa lehden levittämään kansallista sanomaa. The Nation näki päivän-

valon lokakuussa 1842. Duffy omisti sen ja toimi sen päätoimittajana, mutta hänen mukaansa Davi-

sin osuus sisällöistä oli merkittävin.43 Kolmivuotiskautena lehden perustamisesta syksyyn 1845 

pääosa poliittisista artikkeleista oli perustajakolmikon käsialaa, tosin niin, että vuoden 1842 loppu-

puolelta Dillonin panos väheni ja Davisin kasvoi.44 The Nationin ympärille kerääntyi samanmielis-

ten nuorten miesten toveri- ja kirjoittajapiiri, joka ilmaisi ajatuksiaan lehden kautta.45 Kymmenkun-

                                                                                                                                                                                                 
36 Moody, s. 19-20. 
37 Davisin muistio 30.4.1844, Duffy 1880, s. 526. 
38 Duffy 1880, s. 62. 
39 Gwynn, s. 4.  
40 Duffy 1880, s. 61.  
41 Moody, s. 26-27; Gwynn, s.5. 
42 Duffy 1880, s. 528. 
43 Duffy 1880, s. 47-49, 63; Duffy 1890, s. 72. The Nationin perustamisesta sovittiin, kun Duffy oli Dublinissa vastaa-
massa The Belfast Vindicatorin saamaan valtion syytteeseen (State Prosecution). Mitchel L.C., s. 17.  
44 Duffy 1890, s. 197-198; Moody,  s. 35. 
45 Duffy 1890, s. 126. 
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ta heistä muodosti ydinjoukon, 46 jota sittemmin alettiin kutsua Nuori Irlanti -nimellä (Young Ire-

land) ulkomaisten esimerkkien mukaan.47 

 

Nuoret miehet eivät ainakaan aluksi olleet puolue tai edes poliittinen ryhmä, vaan pikemmin toveri-

piiri, jonka sielu, innoittaja ja vetovoimainen keskushenkilö oli Davis. Äärimmäisen energisesti hän 

omistautui “kansakunnan rakennustyölle” ja poikkeuksellisen laajoja tietojaan hyödyntäen auttoi 

ja ohjasi muitakin, varsinkin historiaan liittyvissä kirjallisissa töissä.48 Juuri henkilökohtaisten suh-

teiden kautta The Nation sai paljon sellaisiakin avustajia, jotka poliittisesti olivat eri linjoilla pää-

ryhmän kanssa.49 

 

Toisaalta kaikki pääryhmänkään jäsenet eivät juuri kirjoittaneet lehteen: Davisin, Dillonin ja Duffyn 

lisäksi poliittisia artikkeleita kirjoitti Thomas MacNevin alkaen toukokuusta 1843,50 Michael Jo-

seph Barry, Denis Florence MacCarthy, James Clarence Mangan ja Richard D´Alton Williams taas 

keskittyivät runoihin. Pääryhmään kuulumista ei olekaan määritelty The Nationiin tuotettujen pal-

stamillimetrien mukaan.  Ytimen jäsenet kannattivat Repealiä sekä The Nationin ajamaa nationalis-

tista ajattelua ja osallistuivat tiiviisti ryhmän toimintaan, etenkin The Nationin toimituksen viikkoil-

lallisille. Näissä istunnoissa pohdittiin ja punnittiin seuraavan numeron kirjoituksia ja kannanottoja 

sekä laadittiin toimituksen kommentteja varsinkin Vastauksia avustajille -osastoon (Answers to 

Correspondents).51 

                                                           
46 Liitteessä 7 a ja b on lueteltu henkilöt, jotka on mainittu joko nuorirlantilaisiksi tai heidän läheisiksi tukijoikseen.  
Heidät on jaoteltu sillä perusteella, kuinka tiiviisti he olivat johtotrion kanssa yhteistyössä ja jakoivat nationlaisen kan-
sallismielisen ajattelun.  
47 Duffy näkee melkoisesti vaivaa kirjoissaan vakuuttaakseen lukijansa siitä, etteivät nationlaiset halunneet luoda mi-
tään erillistä puoluetta tai ryhmäkuntaa Repeal-liikkeen sisällä; Nuori Irlanti -nimitystä käytti ensi kertaa englantilainen 
sanomalehtimies pilkkanimenä. Gwynn toteaa, ettei ainakaan vuonna 1843 ollut vielä mitään Nuori Irlanti -puoluetta 
(korostus tämän paperin tekijän), vaan harmonia vallitsi Daniel O´Connellin kanssa. Gwynn, s. 12; Vielä keväällä 1845 
The Repeal Associationissa sukeutuneen riidan aikana Davis vakuutti kiihkeästi, etteivät he itse hyväksyneet tuota nimi-
tystä, koska se saattaisi antaa vaarallisen mielikuvan, että Repeal-liike ei olisi täysin yhtenäinen. Duffy 1880, s.705–706 
ja Duffy 1890, s. 296; Toisaalta Davisin läheinen ystävä Daniel O. Maddyn oli käyttänyt  Nuori Irlanti -nimeä nationlai-
sista kirjassaan ”Ireland and Its Rulers” 1844 ja rinnastanut heidät Nuori Englanti -ryhmään. Davis käsitteli kirjaa ylis-
tävässä sävyssä eikä kiistänyt nimitystä. Gwynn, s. 35, 44; The Nationissa ja Duffyn kirjoissa toveripiiristä puhutaan 
toistuvasti ”Irlannin nuorina miehinä”. Esimerkiksi The Young  Men of Ireland, The Nation 29.7.1843 ja pääkirjoitus, 
The Nation 16.3.1844; Samoin hengenheimolaisuutta korostettiin esimerkiksi Nuori Englanti - ja Nuori Italia -ryhmiin. 
Young England to Young Ireland, The Nation 23.9.1843; Ireland and Italy, The Nation 25.2.1843. 
48 Duffy 1890, s. 130. John Mitchel sanoo aivan samaa Davisistä sekä O´Donoghuen toimittamaan kokoelmaan kirjoit-
tamassaan esipuheessa (Introduction, xxiii) että kirjassaan The Last Conquest of Ireland (perhaps), s. 17–18. Davis itse 
määritteli tehtävänsä kansakunnan rakentamiseksi. Duffy 1890, s. 370. 
49 Esimerkiksi Davisin ystävä, Daniel O. Maddyn kirjoitti lehteen melko paljon ja ystävystyi näin Duffynkin kanssa, 
mutta oli poliittisesti aivan eri linjoilla. Hän vastusti ajatusta unionin purkamisesta ja halveksi Daniel O´Connellia. 
Duffy 1890, s. 90; Gwynn, s. 36-37. 
50 Duffy 1890, s. 197. 
51 Duffy 1890, s. 95, 126; Duffy 1880, s. 555. Palaute saattoi olla varsin ankaraakin. Erityisen säälimätöntä oli toveri-
piirin keskinäinen kritiikki, josta osa julkaistiin em. osastolla. Duffy 1880, s. 555. 
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Tärkeä yhteinen nimittäjä nuorirlantilaisilla, heidän tukijoillaan ja The Nationin tärkeimmillä avus-

tajilla oli opiskelu Dublinin Trinity Collegessa.52 Huolimatta siitä, että tämä maan ainut yliopisto 

(vuoteen 1845 asti) oli leimallisesti protestanttinen, siellä oli 1830-luvun loppupuolella virinnyt 

kansallismielinen henki. Voimallisesti näitä tuntoja oli tuotu julki opiskelijoiden keskuste-

lu/väittelykerhoissa, erityisesti College Historical Societyssa, jonka puheenjohtajina esimerkiksi 

MacNevin, Davis ja Dillon olivat toimineet.53 Tarkasteluperiodina useimmat nuorirlantilaiset tai 

heihin kytköksissä olevat olivat joko äskettäin päättäneet opintonsa tai sitten opiskelivat parhaillaan 

Trinity Collegessa. Iältään miehet olivat pääsääntöisesti 20–30-vuotiaita.54 

 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki pääryhmäläiset ja suurin osa avustajista ja muista tukijoista olivat 

jäseninä The Repeal Associationissa.55 Useat nuorirlantilaiset toimivat aktiivisesti Repeal-

yhdistyksen johto- ja valmisteluelimessä eli yleiskomiteassa samoin kuin eri alakomiteoissakin. 

Heidän työnsä oli lähinnä taustoitusta, tietojen ja materiaalin keruuta sekä työstämistä.56 Daniel 

O´Connell oli tuon ajan katolisten irlantilaisten kiistaton ja karismaattinen johtaja, jonka kanssa 

yhteistyössä ja jonka luoman maanlaajuisen organisaation kautta nuorten miesten oli mahdollista 

saada sanomalleen kantavuutta. Poliittinen tavoitehan oli yhteinen ja vuoden 1844 syksyyn asti yh-

teistyö sujui kitkatta toinen toistaan täydentäen. 

 

Jos otetaan lähtökohdaksi se, että juuri Trinity Collegessa herännyt kansallismielinen ajattelu ja 

siellä solmitut ystävyyssuhteet kokosivat ryhmän The Nationin ympärille, voidaan selittää nuorten 

miesten keskiluokkaisuus.57 Yliopistossa opiskeli pääasiassa keskiluokkaisen taustan omaavia poi-

kia, aateliston jälkeläiset lähetettiin yleensä englantilaisiin yliopistoihin. Toisaalta keskiluokka oli 

nousussa ja aktivoitumassa poliittisesti koko Euroopankin mittakaavassa. Nationalismitutkija Eric 

Hobsbawmin mukaan nationalistinen keskustelu oli vuosien 1830–1880 välillä juuri pääosin libe-

raalin porvariston ja sen älymystön käsissä.58  

 
                                                           
52 Liite 7 a ja b. 16 luetellusta miehestä 11 oli opiskellut T.C.D.:ssä, yhden kohdalta tieto puuttuu ja 4 ei ole varmasti. 
Näistäkin neljästä Manganilla oli tiivis yhteys ko. opinahjoon, sillä hän työskenteli joitakin vuosia yliopiston kirjastos-
sa.  
53 Tieto puheenjohtajuuksista Duffy 1880, s. 255. 
54 Liite 7 a ja b. 
55 Liite 7 a ja b. Ainut poikkeus oli Mangan. Hän kyllä kannatti Repealiä, mutta ei ollut politiikasta kiinnostunut. Sitä 
paitsi hän oli luonteeltaan äärimmäisen ujo ja syrjäänvetäytyvä. Dillon, s. 124. 
56 Duffy 1890, s. 64, 74. 
57 Ibid. 
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The Nationin kirjoittajakuntaan kuului sekä katolilaisia, anglikaaneja että presbyteerejä. 

Nuori Irlanti -ryhmän politiikkaan ja oppeihin sitoutuvat olivat suurin osa katolilaisia. 

Ainoat merkittävät protestantit olivat Davis, William Smith O´Brien 59ja vasta Davisin kuoleman 

jälkeen mukaan tulleet John Mitchel ja John Martin. Siinä mielessä kirjo oli suuri The Nationin kir-

joittajakunnassa, että aivan tuntemattomat kynäilijät, siinä missä ajan tunnetut kirjailijat ja tiede-

miehetkin, saattoivat saada hengentuotteilleen palstatilaa, jos heillä oli antaa jotain kansallista asiaa 

edistävää julkaistavaksi.60 

 

3. Nuorirlantilaisten kansallinen projekti 

 

3.1 “A Nation Once Again” 

 

Nuorirlantilaisten retoriikassa nation-termi oli ahkerassa käytössä, samoin sen johdannainen na-

tionality. Sanoja käytettiin useissa merkityksissä, kuten ajalle oli ominaista eurooppalaisessa kes-

kustelussa.61 Mitä sanoilla tarkoitettiin, selvisi kulloisestakin tekstiyhteydestä. Luonnollisesti myös 

paras suomenkielinen vastine käytetyille käsitteille saattaa siksi saman englanninkielisen sanan 

kohdalla vaihdella. Hahmottelen seuraavassa sanojen käyttöä nationlaisissa teksteissä siitä näkö-

kulmasta, miten ne selittävät nuorirlantilaisten toimintaa ja tavoitteita.62  

 

Nuorirlantilaiset käyttivät termiä nation käsittääkseni kahdessa merkityksessä. Ensiksi selvennettä-

vä merkitys oli puhtaan poliittinen, toinen merkitys oli luonteeltaan sekä poliittinen että kulttuuri-

nen. A Nation once again -runo on edustava esimerkki nation-sanan poliittisesta merkityksestä. Sä-

keistöissä runoilija toivoo, että saisi nähdä Irlannin olevan jälleen a nation, vapaa, kahleensa kat-

kaissut. Hän haluaa olla itse myös mukana tekemässä kauan provinssina olleesta maastaan jälleen 

nationia.63 Nuorirlantilaisten mukaan Irlanti oli ollut a nation viimeksi vuosina 1782–1800 eli niin 

kutsuttuna lainsäädännöllisen itsenäisyyden aikana. Tuolloin Dublinissa oli istunut kotimainen par-

lamentti, jolla oli ollut valtuudet säätää Irlannille lakeja. Unionilain myötä Irlanti oli sitten vajonnut 
                                                                                                                                                                                                 
58 Hobsbawm, s. 32. 
59 Liite 7 a ja b.  
60 Satunnaiset avustajat saattoivat olla hyvinkin nimekkäitä: esimerkiksi William Carleton ja John Fisher Murray. Duffy 
1880, s. 504–505. Toisaalta lehdessä ilmestyi myös kansan syvien rivien edustajien kirjoituksia. Tällaisina Metscher tuo 
esiin joidenkin palkkatyöläisten ja viljelijöiden (working farmers) tekstit. Metscher, s.93. 
61 Hobsbawm, s. 27. 
62 En näe tarpeelliseksi tässä yhteydessä esitellä näitten termien syntyhistorioita, erilaisia merkityksiä aikakausittain tai 
kielialueittain, saati nationalismitutkijoiden kilpailevia määritelmiä, muutoin kuin niissä tapauksissa, joissa tämän pape-
rin kirjoittajan mielestä näkyvät saadut vaikutteet ja aikalaiskäsitykset. 
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pelkäksi provinssiksi.64 

  

Tässä yhteydessä nationilla tarkoitettiinkin sellaista tietyt kriteerit täyttävää kansallista yhteisöä, 

joka oli itsenäinen tai ainakin itsehallinnollinen. Toisin sanoen sanalla nation ilmaistiin esimerkik-

si Irlannin (maan ja kansan) poliittista statusta. Tällainen määrittely nation-sanalle oli sikäli ymmär-

rettävää, että sekä englannin että ranskan kielessä termin merkitys oli vallankumousajan jälkeen 

useimmin poliittinen. Jopa niin, että nation usein käsitettiin synonyymiksi valtiolle.65 Tässä merki-

tyksessä mielestäni suomen kielen sopivin vastine on kansakunta.66  

 

Toinen merkitys esitti nationin yhteisönä, jolla oli muun muassa ääni, tahto ja tietyt (Jumalalta 

saadut) oikeudet poliittisessa mielessä.67 Tällaista ihmisryhmää sitoivat yhteen alueen lisäksi kult-

tuuriset tekijät, kuten tavat, asenteet, kieli, kansallinen ominaislaatu ja historia.68 Tässä merkityk-

sessä suomen kielen kansa- sana on sopivin. Mikäli kansakuntakansa ei olisi niin säälittävän keino-

tekoinen, olisi se ehkä vielä osuvampi ilmaus, koska tämä nation - kansa merkitsee joko kansakun-

nan kansaa tai kansakunnaksi kelpaavaksi arvioitua kansaa. 

     

Nuorirlantilaisten poliittinen tavoite, Irlannin nostaminen kansakunnaksi, tuotiin esiin jokaisessa 

The Nationin numerossa. Se tarkoitti Unionin purkamista (Repeal) ja kotimaisen lainsäädäntöeli-

men perustamista Dubliniin. Mutta kuinka laajaa itsehallintoa tai minkälaista suhdetta emämaahan 

edellytettiin, jotta se tyydyttäisi nationalistit ja toteuttaisi kansakuntaisuuden, jäi hämäräksi. Sekä 

The Nationin palstoilta että The Repeal Associationissa pidetyistä puheista oli turha etsiä kovin 

täsmällistä määritelmää sille, mitä itsehallinnolla tarkoitettiin. Daniel O’Connell, The R.A.:n perus-

taja ja johtaja, kertoi haluavansa maalle parlamentin, jossa katolilaisilla ja ylipäänsä irlantilaisilla 

olisi vaikutusvaltaa. Mutta Englannin ja Irlannin keskinäistä perustuslaillista suhdetta, esimerkiksi 

ulkopolitiikan tai toimeenpanovallan käyttäjien nimittämisen jne. osalta, hän ei juuri käsitellyt pu-

                                                                                                                                                                                                 
63 A Nation Once Again. The Nation 13.7.1844.  
64 Käsitys tulee esiin liki jokaisessa The Nationin numerossa. 
65 Kemiläinen, s. 28,33, 36; Hobsbawm, s. 27. 
66 Esimerkiksi nykysuomen sanakirja katsoo kansakunta-sanaa käytettävän varsinkin sellaisista kansoista, joilla verra-
ten korkea sivistys, tavallisesti myös valtiollinen itsenäisyys; ei sen sijaan luonnonkansoista. Nykysuomen sanakirja.  
Perustelen käännöstä myös sillä vakiintuneella puhetavalla, että Suomen katsotaan tulleen korotetuksi kansakunnaksi, 
kun sille myönnettiin autonominen asema Venäjän keisarikunnan osana. 
67 Esimerkiksi runo Nationality. The Nation 2.3.1844. 
68 Davis sanoo esimerkiksi kirjoittaessaan 1600-luvun kamppailuista, että keltit katsoivat syntyperän (genealogy) vetä-
vän nationin rajat, ei saarelle asettumisen. Mielestäni nation tässä yhteydessä merkitsee kansaa. Essays Literary and 
Historical by Thomas Davis. Irish Songs II, s. 272. Tästä asiasta tarkemmin seuraavassa alaluvussa eli 3.2:ssa. 
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heissaan tai kirjoituksissaan.69 

 

Esimerkiksi niin sanottu Grattanin parlamentti, joka toimi vuosina 1782–1800, oli käyttänyt var-

sin rajallista valtaa, sillä kruunulle oli vuonna 1782 tehdyn uudistuksenkin jälkeenkin jäänyt veto -

oikeus parlamentin säädöksiin. Samoin esimerkiksi varakuningas, joka johti toimeenpanovaltaa 

Irlannissa, oli brittikabinetin nimittämä eikä kotimainen parlamentti voinut häntä erottaa. Irlantilais-

ta nationalismia tutkinut D. George Boyce katsookin, ettei Irlannissa tuolloin voinut puhua itsehal-

linnosta (self-government) vaan pikemmin itsellisestä lainsäädännästä (self-legislation).70 Kuitenkin 

sekä 1840-luvun nationalistit että esimerkiksi tuon parlamentin kuuluisin poliitikko, Henry Grattan, 

katsoivat, että juuri vuoden 1782 uudistus oli muuttanut Irlannin statuksen kansakunnaksi.71 

  

Nuorirlantilaisten teksteissä Irlannille haettiin vapautta ja itsenäisyyttä (independence), sen kahleet 

haluttiin katkaista ja ulkomainen tyrannia lopettaa, maalle haluttiin oma ulkopolitiikka jne. kuten 

tämän paperin seuraavat luvut osoittavat. Irlannin kansallinen tarvelista oli pitkä ja monipolvinen, 

mutta oikeastaan ennen vallankumousvuotta 1848 eivät nuorirlantilaisetkaan sanoneet mitään kovin 

täsmällistä Irlannin valtiollista asemaa koskevista suunnitelmista.72 

 

Perustelut, miksi Irlanti oli oikeutettu itsehallintoon, sen sijaan käytiin läpi tarkasti. Ne oli tarkoi-

tettu vakuuttamaan sekä irlantilaiset itse että englantilaiset ja muu maailma asiasta. Nationlainen 

argumentaatio asiassa oli kaksijakoinen. Toisaalta The Nationin sivuilla kerrattiin syyt, miksi Irlan-

nilla oli oikeus purkaa Unioni. Nämä perustelut olivat koko Repeal-liikkeelle yhteisiä. Toisaalta 

todistettiin, miksi Irlanti oli oikeutettu kansakuntaisuuteen. Ne perustelut, jotka koskivat Irlannin 

fyysistä valmiutta, olivat myös o’connellilaisen liikkeen käyttämiä argumentteja. Pohdiskelut kan-

sakunnan sielusta, sen vahvistamisesta ja merkityksestä olivat leimallisesti nuorirlantilaista oppia. 

 

Unionia vaadittiin purettavaksi etupäässä laillisuuteen ja talouteen liittyvin perustein. 

Unioni oli repealereiden mukaan laiton, koska vuonna 1800 koolla olleella Irlannin parlamentilla ei 

                                                           
69 Nowlan, s. 8. 
70 Boyce, s. 113. 
71 Boyce, s.113. Boycen kirjassa on lainaus Grattanin vuonna 1782 pitämästä kuuluisasta puheesta, jossa hän kertailee, 
kuinka polvilleen painunut Irlanti nousi aseisiin ja niitten avulla vapauteen. Ja nyt Irlanti on kansakunta (a nation). Ossi 
Päärnilän mukaan Henry Grattan käytti Irlannista termiä ”national community”. Päärnilä katsoo sen tarkoittaneen tuon 
ajan kielenkäytössä sivistynyttä, vähintään itsehallinnon saavuttanutta kansakuntaa.  Päärnilä 1994, s. 28. 
72 Mitchel Last Conquest of Ireland (perhaps) , s. 176-181. Mitchel on liittänyt kirjaansa talvella 1848 kirjoittamansa 
artikkelin, joka oli osoitettu Pohjoisen protestanteille. Siinä vaadittiin Irlannin tasavallan perustamista. ” an Irish Repub-
lic, one and indivisible”. Huom! Ranskan suuren vallankumouksen -aikainen tapa määritellä kansakunta yhdeksi ja 
jakamattomaksi. Hobsbawm, s. 27-28. 
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yksinkertaisesti ollut oikeutta luovuttaa valtiovaltaa pois ja lakkauttaa Irlannin kuningaskuntaa.73 

Perustelu näyttäisi tukeutuvan valistuksen ja vallankumousajan lanseeraamiin oppeihin kansan su-

vereniteetista.74 Sama aateperintö häämötti sen käsityksen taustalla, että kansakuntaisella kansalla 

oli oikeus vaihtaa huono, yhteistä hyvää ja etua vastaan toimiva hallinto. Thomas Davis, kuten 

muutkin repealerit, kritisoi usein sitä, kuinka huonosti Irlantia kohdeltiin Unionissa ja kuinka tie-

dossa oleviin epäkohtiinkaan ei millään suostuttu etsimään ratkaisuja.75  

 

Unioni katsottiin syypääksi Irlannin taloudelliselle ahdingolle. Erityisesti vaikeuksissa olivat kaup-

pa ja teollinen tuotanto.76  Unionin sisällä oli poistettu suojatullit, ja niin tehokkaiden englantilais-

tehtaiden halvat tuotteet, esimerkiksi kankaat, olivat syrjäyttäneet paikalliset tuotteet. Irlannin käsi-

työläiset ja manufaktuurit menettivät markkinansa, vain Ulsterissa oma teollisuus oli pitänyt pintan-

sa. Muualla maassa investoinnit ja kaupunkien kasvu pysähtyivät, ja työttömien joukko laajeni. Ko-

timaan kauppa kärsi lamasta.77 Repeal-johtajat vakuuttivat, että kotimainen parlamentti voisi Irlan-

nin intresseistä lähtevällä lainsäädännöllä auttaa teollista tuotantoa ja kauppaa. Talouteen liittyvät 

argumentit nousivat o’connellilaisessa agitaatiossa niin keskeisiksi ehkä osittain myös siksi, että 

juuri kampanjan alkuvaiheeseen ajoittui Irlantia, kuten koko Isoa-Britanniaa, koetellut lamakausi.78 

Koska Iso-Britannian ja Irlannin kaupalliset intressit olivat hyvin erilaiset ja koska suuremman naa-

purin edut menivät aina pienemmän etujen edelle, Unioni olisi purettava.79 

 

Saaren pääelinkeinoon eli maatalouteen liittyvät ongelmat olivat pääosin yhteiskunnallisia ja nii-

denkin oikaisun katsottiin vaativan kotimaista parlamenttia. Maanomistusolot nähtiin paitsi suurena 

epäkohtana, niin yhtä varmasti vieraan hallinnon ja englantilaisen lain aikaansaannoksena. Englan-

tiin virtaavat maanvuokrasuoritukset riistivät maalta sen vaurauden ja kansalta leivän, järjestelmä 

kokonaisuudessaan vei myös yhteiskuntarauhan.80 

                                                           
73 MacDonagh 1977, s. 14.   
74 Ranskan Ihmisoikeuksien julistuksessa sanottiin, että jokainen kansa oli riippumaton sekä suvereeni ja että tämä 
suvereenius oli luovuttamaton. Hobsbawm, s. 28. 
75 Prose Writings of Thomas Davis. No Redress – No Inquiry, s.236-238; Samassa artikkelikokoelmassa Conciliation, s. 
256. 
76 Esimerkiksi kun Daniel O’Connell perusteli Repeal-vaatimuksia, hän toistuvasti vetosi siihen, että Irlannin elinkeinot 
olivat lamassa Unionin vuoksi.  Duffy 1880, s. 65; The Nation 4.3.1843. Lehti on liki kokonaisuudessaan omistettu 
Dublinin kaupunginvaltuustossa käydylle Repeal -keskustelulle. Daniel O’Connell ehdotti, että kyseinen valtuusto teki-
si Lontoon parlamentille esityksen Unionilain purkamisesta. Laajat perustelut nojasivat pääasiassa juuri taloudellisiin ja 
oikeudellisiin argumentteihin.  
77  MacDonagh 1989, s. 165–166. Osa nykytutkijoista on kyllä päätynyt siihen, että Irlanti olisi jopa hyötynyt taloudel-
lisesti Unionista, osa katsoo, että Unionin vaikutus kaikkineen oli melko neutraali.  
78 Hill, s. 42, 54. 
79 Prose Writings of Thomas Davis. Foreign Policy and Information, s. 248. 
80 Prose Writings of Thomas Davis. No Redress – No Inquiry, s. 238. 
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Nuorirlantilaiset perustelivat Irlannin oikeutta nousta kansakunnaksi vertailemalla sen “fyysisiä” 

kansakunta-ominaisuuksia oman aikansa ja menneisyyden kansakuntiin ja toisaalta todistamalla 

irlantilaisten olevan kansakuntaisuuteen oikeutettu kansana. Kuten Thomas Davis kirjoitti, että mi-

käli maalla oli kansakunnan ruumis ja sielu, sen tarvitsi vain ilmaista tahtonsa olla vapaa, niin 

sillä oli oikeus vapauteen.81  

 

Thomas Davis arvioi Irlannin olevan fyysiseltä voimaltaan kansakuntaisuuteen oikeutettu eli sillä 

oli kansakunnan ruumis.82 Koska tämä ruumis Davisin mukaan koostui maasta ja väestöstä,83 

täyttivät Irlannin saari ja sen väestö kansakuntaisuuden kelpoisuuskriteerit ainakin joiltain osin. 

 

Suuri väestö, laaja alue ja monipuoliset resurssit kiteytti saksalainen Friedrich List vaatimuksiksi 

sellaiselle kansalle, joka mieli elää itsenäisenä.84 List puki sanoiksi sen kynnysperiaatteeksi kutsu-

tun, yleisesti hyväksytyn ajatuksen, että kansan itsemääräämisoikeus koski vain kulttuurisesti ja 

ennen muuta taloudellisesti elinkykyisinä pidettyjä kansoja.85 Mikä sitten oli kyllin suuri, siitä oltiin 

monta mieltä. Jotkut pitivät esimerkiksi Irlantia tarpeeksi väkirikkaana (John Stuart Mill), toiset 

eivät (mm. italialaiset nationalistit Giuseppe Mazzini ja Cavour).86 

 

Nationlaisten itsehallintoa perustelevat argumentit näyttäisivät vastaavan juuri tällaisiin vaatimuk-

siin. Tilastoissa, joilla osoitettiin Irlannin potentiaalia suhteessa aikalaisvaltioihin tai itsehallinnol-

lisiin kokonaisuuksiin, keskityttiin vertailemaan nimenomaan pinta-aloja, väkilukua, kansallisen 

tulon ja viennin volyymeja.87 Johtopäätökset olivat kahtalaiset: Ensinnäkin Irlanti oli kaikin mitta-

rein melko suuri kansakunta, toisaalta paljon pienemmätkin kansalliset yhteisöt menestyivät itselli-

                                                           
81 Letters by a Protestant on Repeal. No.V. The Nation 24.6.1843. Davis huomautti, että näin sanottiin Ihmisoikeuksien 
julistuksessa. Tiedä, kuinka painava perustelu se oli englantilaisten tai kaikkien irlantilaistenkaan mielestä. 
82 Letters by a Protestant on Repeal. No.V. The Nation 24.6.1843. 
83 Letters of a Protestant on Repeal. The Nation 17.12.1842. Davis käytti eri kirjoituksissaan termejä body, frame ja 
bulk of a nation synonyymeinä. Tässä työssä tuo käsite käännetään kansakunnan ruumiiksi, koska se sopii parhaiten 
siihen ajatukseen, että kansakunnalla/ kansalla on myös sielu. 
84 Friedrich List (1789-1846) oli saksalainen taloustieteilijä, jonka kuuluisin teos The National System of Political 
Economy ilmestyi vuonna 1841. Hän oli ollut mukana perustamassa saksalaisvaltioiden tulliliittoa (Zollverein) ja kan-
natti kansallisia suojelutoimia eli protektionismia vasta teollisen kehityksen alussa oleville kansantalouksille. Encyclo-
paedia Britannica. Hakusana List, Friedrich. 
85 Hobsbawm, s. 40, 42. Hobsbawmin mukaan kansakuntaan liitettiin liberalistisen nationalismin kaudella hyvin kiinte-
ästi talous, alettiin esimerkiksi puhua kansantaloudesta, johon valtio vaikutti esimerkiksi valitsemalla joko vapaa kau-
pan tai protektionismin maan linjaksi. Hobsbawn esittelee asiaa laajasti sivuilla 34-41. 
86 Hobsbawm, s. 40. 
87 France and Ireland, The Nation 10.12.1842; Letters by a Protestant on Repeal No. IV. The Nation 25.2.1843; Liite  
The Repeal Associationin jäsenkortti. 
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sinä.88 

 

Irlannin korostettiin olevan luonnonvaroiltaan vauras. Maaperä oli hedelmällinen ja ilmasto suo-

tuisa.89 Irlannin teollisia voimavaroja, mineraaleja ja energianlähteitä, pohdittiin lehdessä erityisesti 

Royal  Dublin Societyssä pidettyjen luentojen ja luennoista kokoonpannun julkaisun pohjalta. Vies-

ti oli selvä: Luonnonvaroja oli runsaasti, mutta tarvittiin lisää oman maan tuntemusta ja teknistä 

tietämystä, jotta ne saataisiin käyttöön.90 Myös Thomas MacNevin teki the Repeal Associationin 

toimeksi antamana selvityksen maan voimavaroista.91 

 

Sekä tilastoin että tekstein vakuutettiin, että Irlanti oli rikas, vaikka se näytti köyhältä. Harhaa seli-

tettiin sillä, että vieras hallinto epäoikeudenmukaisine lakeineen ryösti Irlannin vaurauden Englan-

tiin. 

 

Kahdeksan ja puolen miljoonan väestö sekä Irlannin saari luonnonvaroineen olivat taloudellisia 

argumentteja itsehallintokeskustelussa. Väkiluku ja saaren sijainti meren ympäröimänä nähtiin kui-

tenkin myös sotilaallisena tekijänä. Maata pystyttäisiin puolustamaan menestyksellä.92 

 

The Nationin kirjoittajakunta oli mitä ilmeisimmin perillä aihepiiriin liittyvästä mannermaisesta 

keskustelusta, sillä itsehallintovaatimusten perusteluissa korostuvat juuri ne tekijät, joita yleisesti 

pidettiin ensiarvoisen tärkeinä. Toisaalta on selkeästi havaittavissa, että vaikka kirjoittajat katsoivat 

tarpeelliseksi osoittaa Irlannin täyttävän jonkin tietyn kriteerin, he yhtä lailla halusivat osoittaa kri-

teerin turhaksi tai vääräksi. 

 

Erityisesti tämä toteutui koko kriteerin osalta. Nuorirlantilaiset hellivät ajatusta pienten kansakunti-

en erityisestä hyveellisyydestä, patriotismista, yhtenäisyydestä ja luovasta energiasta. Historian 

katsottiin tarjoavan mainioita esimerkkejä suhteellisen pienistä kansallisista yhteisöistä, jotka oli-

vat yltäneet eri aloilla suursaavutuksiin: Foinikia ja Kreikka antiikin aikana, hansakaupungit keski-

ajalla, Ruotsi 1600-luvulla, Preussi 1700-luvulla ja vaikkapa Belgia vuonna 1830. Vastaavasti 

mahtavat imperiumit Roomasta lähtien olivat kaatuneet. 93 Daavid-Goljat -asetelma ja etenkin                                                            
88 France and Ireland, The Nation 10.12.1842; Letters by a Protestant on Repeal No. IV. The Nation 25.2.1843; Liite  
The Repeal Associationin jäsenkortti. 
89 Letters by a Protestant on Repeal. No.V. The Nation 24.6.1843. 
90 Resources of Ireland, (artikkeli, nimimerkki Agricola). The Nation 24.6.1843. Tämä artikkeli on sijoitettu heti Davi-
sin kirjoittaman  Letters by a Protestant on Repeal -kirjeen perään. Tarkoitus on mitä ilmeisimmin antaa kyseisen kir-
jeen vakuutteluille lisävahvistusta.; The Industrial Resources of Ireland. The Nation 15.6.1844. 
91 Selostus The Repeal Associationin kokouksesta. The Nation 6.7.1844. 
92 Letters by a Protestant on Repeal No.III. The Nation 14.1.1843; Letters by a Protestant on Repeal No.V. The Nation 
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tavat imperiumit Roomasta lähtien olivat kaatuneet. 93 Daavid-Goljat -asetelma ja etenkin Daavidin 

voitto tietenkin miellyttivät nuorirlantilaisia, koska vaikka Irlannin korostettiin olevan melko suuri 

maa ja kansa, Britannia oli suurvalta. 

 

Irlannin kelpoisuutta itselliseen elämään todisteltiin tietysti myös saaren omalla historialla; kuinka 

Irlanti oli kukoistanut ja menestynyt “itsenäisenä” ennen englantilaisten maahantunkeutumista, sit-

ten lyhyinä itsellisyyden hetkinä Jaakko II:n ja Grattanin parlamentin aikoina.94 

 

Nämä menneet “itsenäisyyden” ajat tietenkin legitimoivat vaatimuksia itsemääräämisoikeudesta 

myös siten, että näin osoitettiin nationalistien vain vaativan maalle sen vääryyksillä anastetun histo-

riallisen aseman palauttamista. Päärnilän mukaan Grattanin parlamentin ajoista lähtien tämä protes-

tanttinen itsehallinto oli nähty Irlannin itsenäisen aseman palauttamisena. Tämä näkemys perustui 

siihen, että Irlantia pidettiin muinaisena kuningaskuntana, joka oli muodollisesti liitetty Englantiin 

vuonna 1495. Lainsäädännöllinen itsenäisyys oli nostanut sen koloniasta uudelleen itsenäiseksi ku-

ningaskunnaksi, jolla oli yhteinen monarkki naapurisaaren kanssa.95 Repeal – kampanja näin nähty-

nä vaati siis vain Irlannin laillisen aseman palauttamista, ei mitään uutta. 

 

Siinä mielessä repealerit olivat eurooppalaisilla linjoilla tässä asiassa, että yleensä yhteys mennei-

syydessä olemassa olleeseen valtiokokonaisuuteen nähtiin vahvana argumenttina itsehallintovaati-

muksille. Tietenkin tuon valtiollisen statuksen läheisyys oli eduksi.96 Grattanin parlamentti sopi siis 

mainiosti tähän tehtävään. Toisaalta menneen ”valtion” mahti oli työstettävissä perusteeksi aseman 

palautukselle; Tähän taipui englantilaisvaltaa edeltänyt suuruuden aika.97  

 

Saavuttaakseen kansakunnan aseman ja kyetäkseen elämään kansakuntana tarvittiin myös kansa-

kunnan sielua. Davis kirjoitti kesällä 1843, että Irlannin kateissa ollut sielu oli elpymässä.98 Mitä 

hän tarkoitti kansakunnan sielulla, on tulkittava teksteistä. Kansallinen sielu oli paljon esillä 1700- 

ja 1800-lukujen keskusteluissa, ja kuten tässäkin tapauksessa, sille ei usein löydetty yhtä täsmällistä 

                                                                                                                                                                                                 
24.6.1843; Letters by a Protestant on Repeal No.VI. The Nation kesällä tai syksyllä 1843. 
93 Letters by a Protestant on Repeal No.V. The Nation 24.6.1843 
94 Nämä perustelut käsitellään tarkemmin 4. luvussa. 
95 Päärnilä 1998, s. 35–37. Päärnilän mukaan ajatus Britannian kolmesta kuningaskunnasta (Englanti, Skotlanti, Irlanti) 
säilyi ainakin retoriikassa aina 1900-luvulle asti.  
96 Hobsbawm, s.48.  
97 Vrt. luvut 4.2 ja 4.4. 
98 Letters by a Protestant on Repeal. No.V. The Nation 24.6.1843. Samassa kirjoituksessa hän huomautti, että esimer-
kiksi hindut, joita oli satamiljoonaa, kyllä tahtoisivat olla vapaita, mutta koska heillä ei ole kansallista sielua, he toivo-
vat turhaan.  
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määritelmää. Samassa merkityksessä käytettiin esimerkiksi termejä kansallinen henki (spirit), kan-

sallinen ominaislaatu (genius) tai kansallinen luonne (character).99  

 

Käsittääkseni nuorirlantilaisilla tuo sielu rinnastuu heidän ahkerasti käyttämänsä nationality-

käsitteen joihinkin merkityksiin. Nationality oli toki sielua laajempi sisällöltään, niin että sulki si-

säänsä kaikki kansakuntaisuuden komponentit.100  Nationality merkitsemässä kansan yksilöllisyyttä 

verrattuna muihin kansoihin eli kansallinen ominaislaatu tai luonne; kansallistunne tai -henki;  

kiintymys omaan maahan ja kansaan sekä ihmisyhteisöä (jolla ei valtiota) yhdistävä kansallinen 

tietoisuus, voima, joka sitoi kansan yhteen ovat mielestäni ymmärrettävissä kansakunnan sielun 

osatekijöiksi.101 Nämä merkitykset ovat löydettävissä The Nationin teksteistä ja jo lehden ohjelmas-

ta. Toimituskuntahan ilmaisi päämääräkseen Nationalityn, joka herättäisi kansassa “puhtaan ja san-

karillisen” isänmaanrakkauden, näkyisi tavoissa, kirjallisuudessa, teoissa, niin hengessä kuin kir-

jaimessa sekä yhdistäisi irlantilaiset ja varmistaisi itsenäisyyden kotimaisine lainsäädäntöineen.102 

Nationality oli yhtä aikaa tunne ja tietoisuus irlantilaisuudesta, käsitys maasta ja kansasta sekä sen 

ominaislaadusta muihin verrattuna, ominaislaatu ja kansallinen henki, joka näkyi ja kehittyi kansas-

sa ja kulttuurissa.  

  

Nationality saattoi tarkoittaa 1800-luvun kielenkäytössä myös erillistä tai täydellistä olemassaoloa 

kansakuntana; kansallista itsenäisyyttä; kuulumista tiettyyn kansaan tai kansakuntaan; kan-

saa, joka oli potentiaalisesti, muttei aktuaalisesti kansakunta.103 Myös nämä merkitykset näkyi-

vät nuorirlantilaisten kirjoituksissa. Esimerkiksi mainitussa The Nationin ohjelmassa korostetaan, 

että nationalityn tulisi sulkea sisäänsä kaikki irlantilaiset uskontokuntaan, etniseen alkuperään (ro-

tuun ~ race), säätyyn jne. katsomatta.104 Sanalla siis ilmaistaan kuulumista irlantilaiseen kansaan. 

Toisaalta nationality, jonka maailma tunnustaisi ja joka saisi oikeutuksensa viisaudesta, hyveestä ja 

harkitsevaisuudesta,105 tarkoittanee jonkinasteista itsenäisyyttä.106  

 

                                                           
99 Kemiläinen, s. 89. 
100 Ballad Poetry of Ireland. (Kirja-arvostelu ). 2.8.1845. 
101 Kemiläinen käsittelee englannin kielessä nationality-sanalle annettuja merkityksiä sivulla 48. Viimeisenä mainittu 
kansallinen tietoisuus ja kansaa yhteen sitova voima eli Nationalität ovat 1700-luvun lopun saksalaista perua. Kemiläi-
nen, 42. Tarve tällaiselle käsitteelle on ilmeinen saksankielisen alueen valtiollisen hajaannuksen vuoksi. 
102 Katso liite 1. 
103 Kemiläinen, s. 48. 
104 Katso liite 1. 
105 ibid. 
106 Esimerkiksi artikkelissa Letters by a Protestant on Repeal. No.V nationality saa merkityksen itsenäisyys. The Nation 
24.6.1843. 
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Nuorirlantilaiset halusivat virvoittaa kansallisen sielun, jotta Irlanti kykenisi ottamaan ja säilyttä-

mään itsemääräämisoikeuden. Toisaalta juuri itsemääräämisoikeuden katsottiin antavan kansalle 

mahdollisuuden kehittää täyspainoisesti ominaislaatuaan, kehittyä omana yksilönään. Sielua tarvit-

tiin itsemääräämisoikeuden saamiseksi, mutta toisaalta samainen sielu pääsi kukoistukseensa vasta 

kansakuntaisuudessa. Tämä antaa kansalle mahdollisuuden yltää suursaavutuksiin eli nuorirlanti-

laisten haikailemaan kukoistukseen. 

 

Sielun virvoitus voidaan mielestäni tiivistää nykykielellä vahvan, vetovoimaisen irlantilaiskansal-

lisen identiteetin ja kansallistunteen rakentamiseksi.  

  

3.2. Yksi, yhtenäinen irlantilainen kansa 

 

Kansakunnan sielu liittyi siis niihin kollektiivisiin käsityksiin, arvostuksiin, tunteisiin ja ominai-

suuksiin, joita kansakunnan väestöksi katsotulla ihmisryhmällä oli. Oleellinen osa tässä vyyhdissä 

oli kansallinen omakuva eli identiteetti. Se kertoi, keitä me olemme eli ketkä ovat irlantilaisia, 

ketkä eivät. Kansallisen identiteetin täytyi rakentua niin, että se yhdistäisi irlantilaiset nyt, mutta 

myös ajallisesti eteenpäin ja taaksepäin. Samalla sen tuli osoittaa heidät omaksi, erilliseksi kansak-

seen.107 Kansakunnaksi mielivältä ihmisryhmältä nimittäin vaadittiin, että se oli kansa.  

 

Mikä sitten teki ihmisryhmästä kansan/kansallisuuden? Kansan tekijät näyttävät vaihdelleen 1800-

luvulla niin kuin myöhemminkin aina kulloisenkin tarpeen ja todellisuuden mukaan.. Yhteinen kie-

li, alkuperä (etninen tausta), alue, historia, kulttuuri, uskonto jne. ovat sellaisia ns. objektiivisia 

määreitä, joiden yksinään tai jonain yhdistelmänä on katsottu (näin erityisesti 1800-luvulla) yhdis-

tävän ihmisryhmää kansaksi.108 Jos taas kansan tai kansakunnan jäsenien tietoisuus kuulumisesta 

mainittuun yhteisöön nähtiin ratkaisevana, kyseessä oli subjektiivinen määritelmä. Nationalismista 

kirjoittavat mainitsevat, että Ernest Renan’in kiteytys kansakunnasta päivittäisenä kansanäänestyk-

senä, kiinnitti 1880-luvulta eteenpäin huomiota siihen, mikä merkitys kansakunnan jäsenten tietoi-

suudella oli.109  

 

Koska esimerkiksi irlantilaisnationalistit 1840-luvulla vaativat maalleen itsehallintoa vedoten kan-

san itsemääräämisoikeuteen, heidän oli osoitettava, että irlantilaiset olivat oma erillinen kansansa. 
                                                           
107 Pohjana käytetty Saukkosen  artikkelia sivuilta 102-103. Hän kirjoittaa kansallisesta identiteetistä yleensä, ei irlanti-
laisesta identiteetistä. 
108 Hobsbawm, s. 13. Tällaiset määrittelyt yleistyivät 1800-luvulla. 
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Tässä mielessä ensi arvoista oli todistaa, etteivät he olleet englantilaisia tai brittejä.110 Tätä todistus-

ta ja samalla irlantilaisuuden määrittelyä vaikeutti se, että suuri osa esimerkiksi mainituista objek-

tiivisista määritteistä, veti jakoviivat Irlannin väestöryhmien, ei irlantilaisten ja brittien välille. 

 

Koska tavoitteena oli yhdistää kaikki irlantilaiset yhdeksi kansaksi, irlantilaisuus oli määriteltävä 

niin, että se voisi imaista sisäänsä hyvinkin erilaiset, keskenään ristiriitaiset, jopa kiihkeän vihamie-

liset ihmisryhmät. Ratkaisuna esiteltiin objektiivisten ja subjektiivisten määreiden yhdistelmä. 

Thomas Davis kirjoitti, että kansa/kansallisuus oli henkinen realiteetti, joka kuului tahdon ja tunteit-

ten vaikutuspiiriin. Kansa oli olemassa, kun omistautuminen yhteiselle maalle, halu palvella 

isänmaata ja ylpeys sen menneisyydestä sitoivat ihmiset yhteen.111 Saman linjan mukaisesti 

Nuori Irlanti -ryhmän keskeinen opinkappale laajasta kansallisuudesta määritti irlantilaiseksi jokai-

sen, joka rakasti Irlantia omana maanaan ja halusi sitä palvella.112 Irlantilaisuus kytkeytyi alu-

eeseen eli Irlantiin, mutta se oli myös tunne ja tietoinen valinta. Sikäli tietoinen valinta, että Irlanti, 

ei Englanti tai Yhdistynyt kuningaskunta, valittiin siksi maaksi, jota haluttiin palvella.  

 

Irlantilaisuutta ei siis määritelty uskonnon, etnisen alkuperän, kielen tai kulttuurin perusteella, mutta 

silti näistä eurooppalaisessa keskustelussa kansallisuuden tunnuksiksi katsotuista tekijöistä kirjoitet-

tiin usein The Nationissa. Kuuluisa runo, “Celts and Saxons” esimerkiksi valottaa nuorirlantilaisten 

ajattelua tästä asiasta. 

… 

What matter that at different shrines 
          We pray unto one God? 
What matter that at different times 
          Our fathers won this sod? 
In fortune and in name we’re bound 
           By stronger links than steel; 
And neither can be safe nor sound 
            But in the other’s weal. 
 
Here came the brown Phoenician, 
         That man of trade and toil - 
Here came the proud Milesian, 
          A hungering for spoil; 
And the Firbolg and the Cymry, 
          And the hard, enduring Dane, 

                                                                                                                                                                                                 
109 Hobsbawm, s. 15–16; Pakkasvirta & Saukkonen, s. 23, 41. 
110 Katso seuraava alaluku. 
111 Moody, s. 44. 
112 Liite 1. The Nationin ohjelma; Duffy 1880, s. 155–156. 
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And the iron lords of Normandy 
           With the Saxons in their train….113 
 
…. 
Heidän mukaansa sillä ei ollut merkitystä, mihin uskontokuntaan tai etniseen ryhmään saarelainen 

kuului, vaan kaikki olivat yhtä lailla irlantilaisia. Kuten runostakin käy ilmi, maa, Irlannin saari, 

yhdisti nämä ihmiset irlantilaisiksi.114 Tämä kansan ja alueen tiukka sidos ilmeni myös nuorirlanti-

laisten kielenkäytössä: Irlanti tai Erin saattoi merkitä joko saarta tai sen kansaa tai molempia yhdes-

sä.115 1700-luvun lopulta lähtien kansakunta ja alue kytkeytyivätkin yhteen yleensä eurooppalaises-

sa ajattelussa, koska kansa alettiin samastaa valtioon ja valtioiden määrittelyssä puolestaan alue oli 

merkittävä.116  

 

Irlannin saaren korostaminen identiteetin lähteenä oli siinä mielessä varma valinta, että sekä katoli-

laisilla että useimmilla protestanteillakin oli jo valmiiksi vahva patrioottinen alueeseen kiinnittyvä 

tietoisuus ja kiintymys.117 Tietenkin alue, meidän maamme, oli käyttökelpoinen identiteetin ulottu-

vuus myös siksi, että se toimi sitovana tekijänä sekä nykyisen väestön kesken että ajallisesti taakse-

päin ja eteenpäin, menneisiin ja tuleviin irlantilaissukupolviin.   

 

Teksteissä korostettiin, että maa oli yhteinen. Olemme kaikki saman vihreän saaren poikia, Irlanti 

on yhteinen maamme ja yhdessä se on vapautettava.118Irlannin saaren merkitys identiteetin raken-

tamisessa näkyi. Isänmaallista henkeä ruokittiin Irlannin kauneutta ja hedelmällisyyttä korostavilla 

runoilla.119 Teksteissä maata helliteltiin nimityksillä, Erin,120 Emerald Isle ;121 sen kuulumista 

meille korostettiin retoriikalla.122 

 

Vihreä väri Irlannin symbolina oli toistuvasti esillä. Värin sitominen korostetusti Irlannin luontoon 

oli itsestään selvää, koska saari oli ja on vihreä.  Se oli myös poliittisesti tarkoituksenmukaista, kos-

                                                           
113 Runo on kokonaisuudessaan Runoliitteessä 6. 
114 Samaa asiaa Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish  Songs II, s. 272. 
115 Tämä tapa on löydettävissä kaikista The Nationin numeroista. Kun esimerkiksi puhuttiin siitä, kuinka Irlanti/Erin on 
kärsinyt, kuinka sitä on nöyryytetty jne. eikö sillä tarkoitettu nimenomaan kansaa? 
116 Hobsbawm, s. 28. 
117 O’Day, s. 48. O’Day käyttää sanaa landespatriotismus, jonka kääntää englanniksi territorial consciousness. 
118 The Song of ’44, (Brutus). The Nation 17.2.1844. 
119  Our Country and our Cause, (O’Niall). The Nation 1.4.1843. 
120 Esimerkiksi The Song of ’44, (Brutus). The Nation 17.2.1844: Erin esiintyi hyvin tiheästi retoriikassa.  
121 Adieu to Innisfail, (Shamrock). The Nation 25.2.1843; The Leinster War-Song, (Shamrock). The Nation 15.4.1843; 
Boyd, s.14. The United Irishmen – järjestön perustajajäsen, ulsterilainen runoilija ja isänmaallisten laulujen tekijä Wil-
lian Drennan käytti ensimmäisenä the Emerald Isle – nimitystä. 
122 Esimerkiksi Young Ireland, (runo). The Nation 12.8.1843; The Dear Little Island, (M.J.B). The Nation 28.12.1844. 
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ka kansallisen symboliikan lähteenä luonto ja maisemat olivat yhteisiä ja vailla politiikkaan, uskon-

toon, etniseen taustaan tai yhteiskuntaluokkaan liittyviä konnotaatioita. Vihreää pidettiin kuitenkin 

erityisesti katolilaisten symbolina. Tätä kytköstä pyrittiin väljentämään paitsi assimiloimalla se 

luontoon, niin myös korostamalla, että vihreä lippu oli muinaisuudesta asti ollut Irlannin tunnus.123 

 

Jotta Irlantia voi rakastaa ja tuntea siitä ylpeyttä, se oli tehtävä tutuksi. Tässä valistustyössä lähdet-

tiin aivan perusteista. Maisemakuvaukset ja esimerkiksi jotkin sotarunot oli liki kyllästetty maantie-

teellisellä nimistöllä. Suurimmat joet, järvet, vuoret ja kukkulat käytiin läpi luettelomaisesti, lyhyin 

luonnehdinnoin. Myös maankuntien (Leinster, Munster, Ulster, Connaught), kreivikuntien ja yksit-

täisten kaupunkien tai paikkakuntienkin nimet olivat esillä.124  

 

Sijainti ei tietenkään selvinnyt luetteloimalla vaan kartoista. Nuorirlantilaiset pitivätkin karttoja 

tärkeinä kansallisen tunteen kannalta.125 Karttoja esiteltiin kirjoituksissa ja niihin kehotettiin pereh-

tymään.126 Sivistystyön perusmateriaalina historian kirjojen ohella arvostettiin karttoja.127 Saaren 

ääriviivat haluttiin painaa kansan mieliin ja niin ne ikuistettiin esimerkiksi the R.A:jäsenkorttiin ja 

The Spirit of the Nation -julkaisun kanteen.128 Benedict Anderson onkin huomauttanut, että kansal-

liset kartastot ja kartoitusprojektit ovat usein olleet tärkeitä kansallisen tietoisuuden herättäjinä.129 

 

Saarellisuus oli paljon esillä. Ehkä siksi, että meren rajaama saari oli niin selkeästi oma kokonaisuu-

tensa. Maantiede osoittaisi näin erillisyyttä Englantiin. Itsestään selvyys tuo erillisyys ei ollut, sillä 

Britannian poliittisissa piireissä Unionia perusteltiin yleisesti sillä, että Brittein saaret muodostivat 

geopoliittisen kokonaisuuden.130 

 

Irlannin kuvaaminen yhtenä maantieteellisenä kokonaisuutena pyrki myös lieventämään saaren 

sisäistä, alueellista jakautuneisuutta. Alueelliset vastakohtaisuudet olivat melko jyrkkiä. Varsinkin 

Ulster näytti eriytyvän muusta Irlannista.131 Irlannin kansallista konfliktia tutkinut Dennis Pringle 

arvioikin, että maakunnan muusta maasta poikkeava taloudellinen rakenne loi eriävät taloudelliset 

ja poliittiset intressit. Tästä syystä koillis-ulsterilaiset alkoivat nähdä jo 1800-luvun kuluessa itsensä 
                                                           
123 The Green Flag. – 1647, (M.J.B.). The Nation 14.9.1844. 
124 Tämän tyyppistä runoutta oli liki jokaisessa lehdessä. 
125 Ryder, s.178; Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Topography. 
126 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Topography.  
127 Repeal Reading Rooms. The Nation 17.8.1844; Repeal Reading Rooms. The Nation 14.12.1844. 
128 Jäsenkortti on nähtävissä liitteessä 3. Julkaisun kannesta enemmän luvussa 5.2. 
129 Anderson, s. 242-243.  
130 Päärnilä 1998, s. 37. 
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jopa erillisenä kansallisuutena.132 Ainakin osallistuminen Repeal -liikkeen toimintaan jäi vaatimat-

tomaksi muuhun Irlantiin verrattuna.133 Nuorirlantilaiset näyttivätkin kantaneen erityistä huolta Uls-

terin integroimisesta kansalliseen Repeal-taisteluun ja irlantilaisten kansalliseen yhteisöön ylipää-

tä.134  

 

Kuvauksissa maisemien kauneuden ja jylhyyden ohella keskeisenä olivat historialliset tapahtumat, 

joihin paikat liittyivät. Ne vetivät eri seutujen omaleimaisista piirteistä yhteyden koko maata koske-

viin tapahtumiin. Alueellisuus peitottiin korostamalla jotakin, mikä koski koko kansaa tai koko 

saarta.135 

 

Etninen tausta, nuorirlantilaisten kielenkäytössä rotu136, ei voinut rajata irlantilaista kansaa. Tämä 

siksi, että vuosisatojen aikana maahan oli muuttanut paljon eri rotuja, jotka sittemmin olivat sekoit-

tuneet.137 Tärkeimpinä rotuina mainittiin milesialaiset, keltit, tanskalaiset, normannit ja saksit. Var-

sinkin tuoreempia tulijoita ryhmiteltiin tuloajan mukaan esimerkiksi Elisabetin aikana muuttaneet 

(elisabethian), Cromwellin Irlantiin jääneiden sotilaiden tai hänen tuottamiensa siirtolaisten jälke-

läiset (cromwellian) tai Vilhelm Oranialaisen hallintokauden tulokkaat (williamite).138 Missä vai-

heessa muukalaisesta sitten tuli irlantilainen? Davisin irlantilaisia lauluja koskevasta artikkelista saa 

sen käsityksen, että siinä vaiheessa, kun tulijat olivat asettuneet maahan pysyvästi, heidät pitäisi 

laskea irlantilaisiksi.139 Toisaalta The Nationin ohjelmassa sanottiin, että kansaan kuuluivat myös 

vasta saapuneet (the stranger who is within our gates), siinä missä Irlannissa jo sadan sukupolven 

ajan asuneetkin.140 

 

Ratkaisu oli muussa kuin siinä ajassa, minkä ihmisryhmä oli Irlannissa asunut. The Nationin mu-

                                                                                                                                                                                                 
131 Päärnilä 1998, s. 38. 
132 Pringle, s. 25. 
133 O’Day, s. 65. Taulukko, joka esittelee maakunnallista aktiivisuutta kansallisiksi mielletyissä kampanjoissa vuosina 
1826–1889, kertoo seuraavaa osallistumisesta Repeal -kokouksiin vuonna 1843: Maan keskiarvo oli 100; Leinster, 164; 
Munster, 140; Ulster, 7; Connaught, 99. 
134 Luku 4.4 valottaa tätä tarkemmin. 
135 Ryder, s. 176–177. 
136 Race -sanaa alettiin käyttää 1800-luvun aikana myös synonyymina kansalle. Päärnilä 1998, 24. Nuorirlantilaiset 
puhuivat toisaalta kelteistä, sakseista jne. rotuina, mutta käyttivät myös termiä the Irish race tarkoittamaan kaikkia kan-
saan kuuluvia.  
137 Saxons. The Nation 17.6.1843. 
138 Saxons. The Nation 17.6.1843. 
139 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs II, s. 272. Mikä oli sitten pysyvää? Tässä kirjoitukses-
sa Davis puhui siitä, kuinka esimerkiksi kelttipäälliköt pitivät normanneja ja sakseja vieraina, ei irlantilaisina, vielä kun 
tulosta oli kulunut vuosikymmenet, jopa satoja vuosia. 
140 Liite 1. 
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kaan kaikki Irlannissa syntyneet olivat irlantilaisia (natives), mutta irlantilaisuus vahvistettiin sillä, 

että yksilöt identifioivat itsensä Irlannin kansaan, kieleen, luonteeseen ja politiikkaan.141 Miten su-

kujuuret voisivat määrittää kansaan/kansakuntaan kuulumista, jos sellaiset isänmaata palvelleet 

miehet kuin John Philpot Curran, Wolfe Tone ja isä Mathew polveutuivat Cromwellin sotilaista ja 

vastaavasti monien kelttiläissankarien jälkeläiset nyt puolsivat Unionia, ihmettelivät nuorirlantilai-

set.142 Samoin saatettiin huomauttaa, kuinka irlantilaisia ajatuksiltaan ja tunteiltaan olivat esimer-

kiksi wexfordilaiset, vaikka väestö oli pääosin englantilaista ja walesilaista perimältään. Vaikkei 

sitä suoraan sanota, mitä ilmeisimmin wexfordilaisten osallistuminen vuoden 1798 kapinaan ja sit-

temmin Repeal-kamppailuun todistivat irlantilaisuudesta.143 

 

Kansallinen yhtenäisyys ei nuorirlantilaisten mielestä vaatinut unohtamaan väestöryhmien erilaisia 

taustoja. Päinvastoin. Irlantilaisuuden katsottiin rakentuvan kaikista näistä lähteistä niin kuin suuri 

joki pienemmistä joista.144 Nuorirlantilaiset pitivät tätä kulttuuriperinnön moninaisuutta rikkautena 

ja irlantilaisuutta vahvistavana tekijänä. Ajatuksena oli, että kunkin rodun parhaitten puolien yhdis-

tämisellä saataisiin vielä jalompi irlantilainen rotu.145 Toivottiinko kansanryhmien sekoittuvan vielä 

tehokkaammin geneettisesti vai pikemmin kulttuuristen vaikutusten sekoittuvan keskenään, jää hä-

märäksi. Toisaalta puhe irlantilaisesta rodusta ja irlantilaisten fyysisistä ja psyykkisistä ominaisuuk-

sista verrattuna muihin kansoihin,146 viittaisi siihen, että irlantilaisuus ei ollut vain kulttuurinen 

ominaisuus. Toisissa teksteissä puolestaan korostettiin kulttuurista yhtymistä. The Nationissa esi-

merkiksi esitettiin, että tulevaisuudessa (kun kansallinen yhtyminen tapahtunut) kirjallisuuden ja 

lakienkin pitäisi ilmentää näitä irlantilaisuuden juuria.147 

 

Nämä pohdinnat olivat hyvin herderiläisiä, sillä Herderkään ei vaatinut kansalliselta yhteisöltä et-

nistä (rodullista) yhdenmukaisuutta, vaan näki ajoittaisten uusien kulttuurivaikutusten omaksumisen 

(esimerkiksi uusien väestöryhmien maahanmuuton seurauksena) pikemmin vahvistavan yhteisöä.148  

 

Vaikka nuorirlantilaiset korostivat Irlannin kansan heterogeenistä taustaa ja vastustivat kansan ja 
                                                           
141 Saxons. The Nation 17.6.1843. 
142 Duffy 1880, s. 156. 
143 Wexford, (artikkeli). The Nation 26.7.1845.  
144 Runo Celts and Saxons. The Nation 13.4.1844.  Liite 6. Runoliite. 
145 Celts and Saxons, (runo). The Nation ;Ballad Poetry of Ireland. (Kirja-arvostelu). 2.8.1845; Prose Writings of Tho-
mas Davis. Materials of Irish Nationality, s. 280-281.  
146 Repeal Dictionary . The Nation 23.11.1844. Artikkelissa todistellaan tilastollisesti, että irlantilaiset ovat pidempiä, 
painavampia ja voimakkaampia kuin englantilaiset, walesilaiset ja belgialaiset.  
147 Ballad Poetry of Ireland, (kirja-arvostelu). The Nation 2.8.1845. 
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kansakunnan rajaamista etnisin perustein, kelttiläisyys oli sittenkin heille aidointa irlantilaisuutta. 

Tätä ei sanota suoraan, mutta se on luettavissa rivien välistä. Esimerkiksi Thomas Davis todisteli, 

että peräti 5/6 hänen aikansa irlantilaisista olisi ollut kelttiläistä sukujuurta, kun mukaan laskettiin 

muuttajat Skotlannista ja Walesista.149 Sekin kuvastaa tietynlaista asennetta, että runoissa hän käytti 

useimmin nimimerkkejä The Celt tai A True Celt, vaikka sukupuussa keltit olivat vähemmistönä. 

Sitä paitsi kelttiläinen väestö nähtiin sinä romantiikan ihannoimana puhtaana ja alkuperäisenä kan-

sana, joka oli juuri uuden kansallisen Irlannin kansalliselle hyveelle ja kulttuurille, niin kuin keltti-

läinen iirinkieli sai arvon kansallisena kielenä.150 

 

Iirin kieli ei kuitenkaan voinut olla kansaa määrittävä tekijä, koska sitä osasi vain alle puolet väes-

töstä. Irlantilaisuus ei siis vaatinut iirin taitoa, mutta etenkin Thomas Davis näki iirin hengissä pi-

tämisen erillisen irlantilaisen kansallisuuden elinehtona.151 

 

Vielä 1700-luvun lopulla Irlannin kansalla oli tarkoitettu yleensä protestantteja, koska heillä oli 

hallussaan poliittinen valta. Tällainen määrittely oli aikakaudelle tyypillistä.  Nuorirlantilaisten ai-

kana oli vallalla käsitys, että katolilaiset olivat Irlannin kansa, oikeita irlantilaisia, koska he olivat 

lukumääräisesti niin selvä enemmistö.152 Toisaalta sekin käsitys, että irlantilaisuus ei katsonut us-

kontokuntaa vaan saarelaisten olisi yhdyttävä yhdeksi Irlannin kansaksi yli uskontokuntarajojen, oli 

esitetty jo 1700-luvun lopulla. Erityisesti vuonna 1791 perustettu United Irishmen -järjestö propagoi 

tätä ajatusta. Tämän perinnön nuorirlantilaiset omaksuivat sellaisenaan omaan kansalliseen oppiin-

sa.153  

 

Nuorirlantilaiset julistivat, ettei uskontokunnalla ollut väliä, koska Jumala oli kuitenkin yhteinen.154 

Sitä paitsi heidän mielestään uskonto oli Jumalan ja yksilön välinen asia, joka ei muille kuulunut,155 

ja siksi uskontoa ei pitäisi sotkea millään lailla politiikkaan.156  

 

                                                                                                                                                                                                 
148 Nisbet, s. 94. 
149 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language. s.  102-103.  
150 Vrt. luku 5.3. 
151 Kielen merkityksestä luvuissa 5.1. ja 5.3. 
152 Walker, s. 111. 
153 Walker, s. 112. 
154 Celts and Saxons, (runo).  Runoliite. 
155 Intolerance and Indecency. The Nation 29.10.1842. 
156 Prose Writings of Thomas Davis. A Second Years’ Work,  s. 265, 268. Davis vaatii kirjoituksessa kansalaisille täyt-
tä uskonvapautta. 
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Uskontokuntien yhdistäminen kansalliseen rintamaan vaatimaan yhdessä maalle itsehallintoa oli 

The Nationin keskeinen teema. Nuorirlantilaisten vakaumus, ettei itsehallinto tai itsenäisyys ollut 

saavutettavissa tai ainakaan säilytettävissä ilman protestanttien tukea, perusteli asian saamaa huo-

miota. Katolilaiset toki olivat lukumääräisesti ylivoimainen enemmistö, mutta protestanttien yhteis-

kunnallinen ja taloudellinen vaikutusvalta oli suuri.157 

 

Nuorirlantilaiset yrittivätkin lehdessään suostutella protestantteja liittymään kansalliseen rintamaan. 

Asia oli tärkeä Repeal – tavoitteen kannalta, mutta myös siksi, että protestantit näin teoilla ja asen-

nemuutoksella osoittaisivat irlantilaisuuttaan, vahvistaisivat kansallisuutensa.  

 

Repeal – liike toi näyttävästi julki, milloin riveihin saatiin protestanttikäännynnäisiä. Heidän propa-

ganda-arvonsa oli suuri usealla tapaa.Tietenkin protestanttijäsenten arveltiin lieventävän Repeal – 

liikkeen katolilaista leimaa ja hälventävän pelkoja siitä, että Unionin purkaminen merkitsisi katoli-

laisten ylivaltaa ja protestanttien sortoa. Käännynnäisten toivottiin myös esimerkillään innostavan 

muitakin vähemmistön edustajia mukaan Repeal – liikkeeseen ja vahvistavan sitä vaikutelmaa, että 

tavoite oli toteutumassa.158 

 

Kansalliset vastakohtaisuudet ja vihanpito kuitenkin kulminoituivat uskontokuntiin. Sopua etsittiin 

korostamalla, mikä oli kaikille yhteistä ja osoittamalla yhteiset intressit. Historia tulkittiin ja selitet-

tiin niin, että jollei se nyt aina yhdistäisi, niin ainakin sen perusteella ruokittu viha vähenisi.159 The 

Nationin palstoilla saatettiin jonkin osapuolen nimissä tarjota rauhaa toiselle,160 ja kuvailla hyvin 

tunteisiin vetoavasti, vahvalla symboliikalla kansallista sovintoa.161  

 

Yhtymisen tiellä oli kuitenkin melkoisia esteitä. Uskonnollinen vastakkainasettelu oli nimittäin kär-

jistymään päin 1830–40-luvuilla Irlannissa. Yleiseurooppalaisessa maailmanlopun odotuksen ilma-

piirissä Irlannin protestantit olivat herätelleet vanhaa traditiota, jonka mukaan Ilmestyskirjan peto 

oli paavinusko.162 Samaten varsinkin konservatiiviset protestantit olivat alkaneet pelotella uskonvel-

jiään katolisten ylivallalla. Syynä olivat ne muutamat myönnytykset, joita hallinto oli tehnyt katoli-

laisten suuntaan 1830-luvulla. Vanhat vihollisuudet, etenkin 1600-luvun tapahtumat, marssitettiin 
                                                           
157 Asia oli esillä kaikissa lehdissä. 
158 Hill, s. 60–61. William Smith O’Brienin aloitteesta (anglikaani) nuorirlantilaiset yrittivät vuonna 1848 perustaa pro-
testanttisen Repeal-liikkeen. Hanke ei onnistunut.  
159 Katso luku 4.4. 
160 The Irish Catholic to his Protestant Brother. The Nation 24.12.1842. 
161 Orange and Green Will Carry the Day, (The Celt). The Nation 14.12.1844. 
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kauhukuviksi tulevaisuudesta, mikäli katoliset saisivat enemmän valtaa.163 

 

Jokaisen kolmen uskontokunnan, katolilaisten, anglikaanien ja presbyteerien, suhtautuminen kah-

teen muuhun uskontokuntaan oli vähintäänkin epäluuloinen, usein vihamielinen. Tosin niin, että 

1700-luvun loppupuolelta lähtien protestantit olivat lähentyneet toisiaan. Historiallinen painolasti 

sotineen, verilöylyineen, maaomaisuuden takavarikkoineen, rangaistuslakeineen jne. oli raskas. 

Jakolinjoja syvensi edelleen se, että etninen tausta ja erot sosiaalisessa statuksessa vahvistivat sa-

maa jakaumaa.164 

 

Tilanteen teki hankalaksi se, että samalla kun uskontokuntien välinen juopa oli syvä, niin uskonnon 

merkitys kunkin ryhmän identiteetille oli suuri. Esimerkiksi Conor Cruise O’Brien väittää, että 

vuoden 1690 jälkeen säädetyt katolilaisia ( myös presbyteriaaneja) poliittisesti, laillisesti ja talou-

dellisesti syrjivät rangaistuslait (Penal Laws) olivat yhdistäneet katolilaiset 1700-luvun aikana Ir-

lannin katoliseksi kansaksi (a nation) yli etnisten ja luokkarajojen.165 Kun katolisten emansipaatio 

lykkääntyi vielä 1700-luvun lopun liikehdinnän ja Unionilain voimaantulon jälkeenkin kolmekym-

mentä vuotta, oli katolisella identiteetillä aikaa vahvistua.166 

  

Irlannin protestantit, etenkin anglikaanit englantilaisine sukujuurineen, pitivät itseään korostetusti 

oikean uskon puolustajina katolista harhaoppia vastaan. Protestanttien käsitykseen itsestään liittyi 

myös vahva vakaumus omasta ylivertaisuudesta katolisiin maanmiehiinsä nähden. Tätä olivat yh-

täältä ruokkineet rangaistuslakien valtuuttama ylivalta, toisaalta se, että katolilaiset olivat taloudelli-

sesti ja esimerkiksi sivistyksellisesti olleet pitkään yhteiskuntapyramidin pohjalla. Protestantit myös 

yhä useammin samastuivat brittiläisyyteen ennen kuin irlantilaisuuteen.167 

 

Nuorirlantilaiset kehottivat uskonnolliseen suvaitsevaisuuteen ja kieltäytyivät näkemästä mitään 

uskontokuntaa toista irlantilaisempana. Kaikkien uskontokuntien edustajat olivat vuoroin taistelleet 

Irlannin ja irlantilaisuuden puolesta, antaneet aihetta ylpeisiin muistoihin. Sillä tavalla jokainen 

                                                                                                                                                                                                 
162 Hill, s. 37–39.  Samainen käsitys oli ollut yleinen myös Englannissa ja Pohjois-Amerikassa. 
163 Hill, s. 40–41.  
164 Karkeasti jakolinja seuloi vauraat protestantit laajasta köyhästä, katolisesta kansasta. Moody, s.55, Garvin 1987, s.5. 
165 O’Brien, s. 11. Etnisesti katolilaiset olivat pääosin kelttejä ja vanhaenglantilaisia. Viimemainituilla tarkoitettiin 
viikinkien, normannien, skottien, walesilaisten ja viimeistään 1400–1500-luvulla maahan muuttaneiden englantilaisten 
jälkeläisiä. 
166 Mirala, s. 210. 
167 Hill, s. 35. 
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ryhmä oli vahvistanut irlantilaisuutensa.168 

 

Nuorirlantilaiset pitivät tällaista irlantilaisuuden vahvistamista, sitoutumista isänmaahan ja sen in-

tresseihin, kansaan kuulumisen kriteerinä. Isänmaallisuuden ja irlantilaisuuden vastakohta oli saksi-

laisuus. Ei kuitenkaan rodullisessa mielessä, vaan asenteena. Saksilla (saxon) tarkoitettiin nationlai-

sessa kielenkäytössä sellaista, joka oli joko englantilainen tai englantilaisten puolella irlantilaisia 

vastaan tai joka toimi irlantilaisten intressejä vastaan.169 Tällainen ajattelutapa, että kansaa tai kan-

sakuntaa yhdisti yhteinen etu, yhteinen hyvä, oli 1700-luvun lopun vallankumouksien aateperin-

töä.170 The Nation kuten repealerit yleensäkin, katsoi kansallisen itsemääräämisoikeuden olevan 

kaikkien irlantilaisten etu. 

 

Kuten sanottu irlantilaisuuden kriteereiksi nousivat nuorirlantilaisten pohdinnoissa kotisaari ja sa-

mastuminen Irlantiin (maa ja kansa) ja sen intresseihin. Koska historia sitoi kansan maahansa171 ja 

muokkasi kansasta sen, mikä se oli, yhteinen historia oli myös irlantilaisuuden tekijä. Historia todis-

ti myös Irlannin ja irlantilaisten erillisyyttä Englantiin ja englantilaisiin. Samaten kansan ominais-

laatu ja kansanluonne nähtiin todisteena sekä irlantilaisen kansan olemassaolosta että sen erillisyy-

destä englantilaisiin. 

                               

3.3. “Englantilaisia emme ole, Jumalan kiitos”172 

 

Thomas Davisin mukaan sellaista kansaa ei voinut hävittää, joka tiedosti oman kansallisen olemas-

saolonsa.173  Irlantilaisten olikin matkallaan kansakunnaksi aivan ensimmäiseksi päättäväisesti ja 

avoimesti tunnustettava oma irlantilaisuutensa. Yhtä päättäväisesti heidän oli myös tuotava julki 

erillisyytensä englantilaisiin ja kansalliset intressinsä ja oikeutensa.174  

 

Itsehallintovaatimusten perustelemiseksi oli tärkeää osoittaa irlantilaisten olevan oma kansansa, 

omine kansallisine ominaispiirteineen. Koska tarkoitus oli irtautua brittiparlamentin lainsäädäntö-

                                                           
168 Tämä teema on keskeisesti esillä luvussa 4.4. 
169 Saxons. The Nation 17.6.1843. Selvää oli, että sukujuuriltaan saksi voi olla irlantilainen, mutta voiko kelttiä nimit-
tää saksiksi, jos hän toimi Irlannin etua vastaan, Englannin hyväksi. 
170 Hobsbawm, s. 28-29. 
171 Ballad Poetry of Ireland. (Kirja-arvostelu). 2.8.1845. 
172 Lainaus artikkelista Irish Verdict against England. The Nation 10.12.1842. 
173 Letters of a Protestant on Repeal. The Nation 17.12.1842. Hävittäminen tarkoittaa tässä kansan sulautumista toiseen 
kansaan, kansallisen minuuden menetystä. 
174 Irish Verdict against England. The Nation 10.12.1842; Ireland and Italy. The Nation 25.2.1843. 
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vallasta ja koska maantieteen vuoksi eroa ei ollut tarpeen tehdä muuhun kuin naapurisaaren suun-

taan, nuorirlantilaiset kuvasivat irlantilaisuutta pääosin suhteessa englantilaisuuteen/ brittiläisyy-

teen.  

 

Irlantilaisen identiteetin rakentamisessa keskeistä oli myös osoittaa irlantilaisuuden paremmuus 

englantilaisuuteen nähden sekä mahdollisuuksien mukaan padota englantilaistuminen. 

  

Irlantilaisuuden sulautuminen englantilaisuuteen tai pikemmin brittiläisyyteen näytti varsin peruste-

lulta uhalta juuri 1800-luvun puolivälissä. Irlanti oli ollut valtiollisessa yhteydessä Englantiin jo 

vuosisatoja, valtiollinen koneisto oli englanninkielinen ja -mielinen ja sitä paitsi hallinnon tehostu-

essa läsnä yhä enemmän ihmisten elämässä.175 Englannin kieli, englantilaiset tavat, kulttuuri, arvos-

tukset jne. olivat juurtumassa jo katoliseen keskiluokkaan ja osaan rahvastakin. Protestanttinen ylä-

luokka ja säätyläistö tietenkin olivat mainituin tavoin olleet aina englantilaistuneita.176 

  

Englantilaistuminen ei ollut kuitenkaan mikään tehokkaasti organisoitu assimilointi-prosessi. Toki 

Lontoo pyrki propagoimaan ajatusta suuresta imperiumin rakennushankkeesta, johon Englannin 

johdolla osallistuivat myös Skotlanti, Wales ja Irlanti. Siinä hengessä myös esitettiin, että Unioni oli 

nostanut Irlannin tasaveroiseksi kumppaniksi tässä projektissa.177 Skotit ja walesilaisethan näyttivät 

sopeutuneen suurempaan valtiokansalaisuuteen eli brittiläisyyteen, vaikka olivatkin säilyttäneet 

kansallisen omaleimaisuutensa.178 Taustalla näkyi se melko laajasti hyväksytty ajatus, että jotkin 

pienet kansallisuudet kielineen ja kulttuureineen saivat vasta suurten, menestyvien kansakuntien 

jäseninä mahdollisuuden antaa panoksensa ihmiskunnalle.179 Nuorirlantilaiset olivat eri mieltä. 

Kansallinen ominaislaatu pääsi heidän mielestään kunnolla kehittymään vain itsenäisessä tai itse-

hallinnollisessa valtiossa.180 

 

Ajatus brittiläisyydestä oli muotoutunut 1700-luvun aikana. Yhdistävät tekijät, protestanttisuus, 

imperiumi ja sodat Ranskaa sekä siirtomaiden ei-eurooppalaisia kansoja vastaan nitoivat englanti-

laisia, skotlantilaisia, walesilaisia ja myös osan irlantilaisista brittiläisyydeksi kutsuttuun identiteet-
                                                           
175 MacDonagh 1989, s. 166. 
176 Davisin kirje Maddynille 24.7.1842. Duffy 1890, s. 83. 
177 Päärnilä 1998, s. 36. 
178 Hobsbawm, s. 46. 
179 Hobsbawm, s. 44–45. 
180 Nuorirlantilaiset eivät pitäneet esimerkiksi Skotlannin ja Walesin asemaa tyydyttävänä, vaikka kiittelivätkin kansal-
lisen kielen ja kulttuurin varjelusta. Kelttiserkkuja patisteltiin ryhdistäytymään ja vaatimaan myös kansallista olemassa-
oloa poliittisessa mielessä. Irish and Scotch Nationality. Repeal of the Union. The Nation 2.11.1844; The Scotch Union. 
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tiin.181 Irlannin katolilaiset jäivät kuitenkin ulkopuolelle. Erityisesti rangaistuslait, yli 130 vuotta 

jatkunut diskriminointi uskonnon perusteella, on perustellusti nähty tähän syynä.182  

 

Irlannin, erityisesti sen katolisen kansanosan, erillisyys tuli kuitenkin ilmi monin tavoin vielä eman-

sipaation jälkeenkin. Irlannin katolilaisten sanottiin olevan “alien in blood, language and religion”. 

Englantilaiset poliitikot, siinä missä kirjallisuus ja sanomalehdistökin, toivat usein julki vahvat en-

nakkoluulonsa irlantilaisia kohtaan.183 Nuorirlantilaiset teroittivatkin maanmiehilleen, että englanti-

laiset vihasivat ja halveksivat irlantilaisia.184 Englantilaiset eivät olleet koskaan pitäneet heitä 

maanmiehinään, vaan maata ja kansaa oli kohdeltu valloitettuina vihollisina, joista otettiin kaikki 

hyöty irti.185 Tällainen kohtelu sinällään todisti, että irlantilaiset eivät olleet englantilaisia tai britte-

jä, mutta varsinkin keski- ja ylemmille luokille oli mitä ilmeisimmin tarkoitus osoittaa myös, kuinka 

he nöyryyttivät itseään pyrkiessään englantilaistumaan. 

 

Englantilaisuuden torjuminen vaatikin vallitsevien käsitysten muuttamista. Niin kauan kuin irlan-

tilaiset mielsivät kaiken englantilaisen irlantilaista paremmaksi ja olivat vailla kansallista omanar-

vontuntoa, Irlannista ei voisi tulla kansakuntaa. Nämä väärät käsitykset olivat Englannin tarkoituk-

sella propagoimia, ja siksi oli tärkeää, että irlantilaiset saisivat tietoa omasta maastaan, isosta naapu-

ristaan ja ylipäänsä maailmasta muista kuin brittilehdistä.186 Jotta englantilaistuminen pysähtyisi, 

irlantilaisuuden vetovoimaa oli lisättävä ja englantilaisuuden/brittiläisyyden glooriaa himmennettä-

vä kertomalla totuudellisesti kummastakin. 

 

Englantilaisuutta luonnehdittiin The Nationissa tuhovoimaksi, joka pyrki hävittämään vaikutuspii-

riinsä joutuneiden kansojen ominaislaadun, esimerkiksi irlantilaisten irlantilaisuuden.187 

Irlantilaisuus piti pelastaa vahvistamalla kansallista ominaislaatua ja erityisesti pysäyttämällä Irlan-

nin ja irlantilaisten englantilaistuminen. Tätä perusteltiin kansallisen ominaislaadun itseisarvolla, 

mutta erityisesti sillä, että englantilaisuus nähtiin paheellisena, turmeltuneena ja irlantilaisuus hy-

veellisenä, turmeltumattomana. 

                                                                                                                                                                                                 
The Nation 21.12.1844.  
181 Mirala,, s. 210-211.  
182 Mirala, s. 210. 
183 Päärnilä 1998, s. 36; Hobsbawm, s. 47. 
184 The House that Paddy built, ( runo ). The Nation 10.12.1842. Tässä nimetään erityisesti toryt sellaisiksi, jotka vi-
haavat Irlantia, sen uskoa ja rotua. Whigit nähdään yhtä pahoina maan edulle kavaline lahjuksineen. 
185 The Saxon, (runo). The Nation 24.6.1843. 
186 The Nation. (1. numeron pääkirjoitus). The Nation 15.10.1842. 
187 The Brutish. The Nation 5.11.1842. Artikkelissa luetellaan esimerkkeinä tällaisista kansoista irlantilaisten lisäksi 
walesilaiset, Amerikan intiaanit, intialaiset, afgaanit ja kiinalaiset.  
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Poliittiselle retoriikalle on tyypillistä itsen, meidän, määrittely toisten avulla ja vielä niin, että me 

edustamme hyviä asioita, toiset pahoja. Mikäli ryhmä tuntee olonsa uhatuksi tai sorretuksi, toiset 

muuttuvat vastakuvista viholliskuviksi.188 Nuorirlantilaiset tunsivat Irlannin kansan ja irlantilaisuu-

den olevan varsin uhattuna, jos jotain voi päätellä siitä, kuinka ”mustavalkoiseksi vastakohtaparien 

jatkumoksi”189 irlantilaisten ja englantilaisten vertailu kävi. 

 

Thomas Davis oli modernin englantilaisuuden, anglismin (Anglicism), kiihkeä vastustaja. Hänen 

mukaansa anglismi merkitsi samaa kuin utilitarismi. Se puolestaan nähtiin kaiken henkisen hylkää-

misenä, materialismina; ajattelutapana, joka teki ihmiset lihallisiksi ja matalamielisiksi. Davis kir-

joitti, että utilitarismissa varallisuutta mitattiin ainoastaan sen vaihtoarvona, velvollisuutta tarkastel-

tiin hyödyn kannalta ja kaipaus rajoittui vaatteisiin, ruokaan ja arvostettuun asemaan. Englantilaiset 

olivat korottaneet sen uskonnokseen ja ajattelu oli levinnyt jo Irlantiinkin. Sitä vastaan oli käytävä 

kirjallisin ja poliittisin keinoin, jotta toistaiseksi ”turmeltumaton kansa” eli alemmat yhteiskunta-

luokat saataisiin pelastettua.190 Romantiikan aatemaailmaan liittyi läheisesti materialismin ja kau-

pallistumisen paheksunta. Tietenkin nimenomaan Englanti, johtava teollinen ja kaupallinen mahti, 

tuli identifioiduksi näihin kehityskulkuihin.191 

 

Ahneus ja mammonan palvonta nimettiin tyypilliseksi englantilaisten ja Englannin ominaisuu-

deksi sekä heidän toimintansa päämotiiviksi.192 Nuorirlantilaisten mukaan he valloittivat alueita ja 

murhasivat vaikutuspiiriinsä joutuneita ryövätäkseen maat ja omaisuudet.193 The Nationissa kirjoi-

tettiin, että esimerkiksi Englannin tunkeutuminen Afganistaniin (vuonna 1842) oli taas uusi todiste 

tuosta sairaasta vallanhimosta sekä halusta ryöstää ja vuodattaa verta.194 Englantilaisia saatettiinkin 

teksteissä nimittää maantierosvoiksi,195 tai kotien ja temppelien ryöstäjiksi.196 Ahneuden inspiroima 

ryöstö nähtiin pikemmin valtiollisena englantilaisuuden ilmentymänä, mutta sen sijaan materialis-

mi, aineellisen hyvän tavoittelu ja arvostaminen nähtiin koko kansaa luonnehtivana ominaisuute-

                                                           
188 Vuorinen, s. 246–247. 
189 Vuorinen, s. 254. 
190 Davisin kirje Maddynille 24.7.1842. Duffy 1890, s. 83. 
191 Flanagan, s. 498. 
192 War with Everybody. The Nation 29.10.1842; ”Rule Britannia”. The Nation 17.12.1842. 
193 The Death of O’Brien. The Nation 24.12.1842. Runoa edeltävän taustoituksen mukaan Sussexin jaarli murhautti 
ensin Leix’in ja O’Falyn ( Laois , Offaly ) johtomiehet, takavarikoi sitten itselleen nuo alueet ja muutti nimet Queen’sin 
ja King’sin kreivikunniksi. paikannimistön poliittisuus 
194 War with Everybody. The Nation 29.10.1842;  
195 The Saxon, (runo). The Nation 24.6.1843. 
196 The Death of Sarsfield, (runo). The Nation 22.4.1843; Fontenoy, (The Celt). The Nation 3.2.1844. 
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na.197 

 

Englannin vauraus, siinä missä Irlannin köyhyyskin, sai näin irlantilaiskansalliselta kannalta katso-

en hyväksyttävän selityksen. Englanti oli rikas, koska se oli ahne ja ryöväri; Irlanti oli köyhä, koska 

oli tullut ryöstetyksi. Tätä mielikuvaa ruokittiin myös tarinarunoilla, joissa esiintyivät naapurussaar-

ten henkilöitymät. Grana Uile eli Irlanti oli suloinen, vihreisiin puettu neito,198 jonka roteva, Grana 

Uilen omaisuutta hamuava ahne John Bull (Englanti) otti väkisin ja kohteli kaltoin.199  

 

Ahneet englantilaiset olivat kykenemättömiä arvostamaan henkisiä ja hengellisiä arvoja. Se näkyi 

erityisesti suhtautumisessa uskontoon ja pyhiksi katsottuihin asioihin. Englantilaiset kuvattiin 

temppeleiden ja alttarien tuhoajiksi ja häpäisijöiksi. Teksteissä tuotiin myös esiin väkivallanteot, 

veren vuodattaminen pyhillä paikoilla.200 Kuten runoilija Montanus tuumi: Saksi oli liian rikas ol-

lakseen hurskas ja liian kylmä ollakseen hyvä.201 The Nationissa saatettiin toisaalta kertoa, kuinka 

tinkimättä irlantilaiset olivat pitäneet uskonsa, vaikka heitä oli voimalla ja kullalla yritetty saada 

siitä luopumaan.202 Siinä missä irlantilaiset puolustivat alttareitaan,203 englantilaiset niitä tuhosivat. 

Siinä missä englantilaiset mammonan palvojat yrittivät kullalla saada muita luopumaan uskostaan, 

irlantilaiset pitivät uskostaan kiinni. 

 

Englantilaisten materialismin ja ahneuden vastaparina olikin irlantilaisten hurskaus. Nuorirlanti-

laisten pyrkimys yhdistää maanmiehensä yli uskontokuntarajojen karsi kansallisen identiteetin ra-

kennuspalikoista oikean uskon puolustamisen. Se että katolilaisuus oli ollut se oppi, josta oli pidetty 

kiinni tai että ne pyhäköt, joihin Cromwell oli joukkoineen hyökännyt, olivat olleet katolilaisten 

kirkkoja, sivuutettiin. Vastapareina eivät olleetkaan katolinen ja protestanttinen oppi kannattajineen 

vaan maallistunut, hengellisiä arvoja kunnioittamaton englantilainen ja hurskas irlantilainen.  

 

Tätä hurskaus teemaa vahvistettiin hyvinkin kaukaisella historialla. Tekstit kuvailivat, kuinka Irlanti 

oli varhaisella keskiajalla ollut kristinuskon turvapaikka ja kuinka saarelta lähteneet apostolit olivat 

                                                           
197 Sonnet, to Erin, ( Edward Boyle ). The Nation 29.10.1842; Davisin kirje Maddynille 24.7.1842. Duffy 1890, s. 83. 
198 A Case for the Lawyers, ( runo ). The Nation 10.12.1842; 
199 A Case for the Lawyers, (runo). The Nation 10.12.1842; The Lament of Granu Wail, (H.). 18.2.1843; Granu Uaile - 
A National Ballad. The Nation 17.6.1843. 
200 Weep no more - A National Ode, (Clericus). The Nation 11.2.1843; The Wexford Massacre. The Nation 29.7.1843; 
The Massacre of the Monks. The Nation 28.10.1843. 
201 The Battle of Slievelogher, (Montanus). The Nation 25.3.1843. 
202 The Men of Tipperary. The Nation 5.11.1842; Weep no more - A National Ode, (Clericus). The Nation 11.2.1843. 
203 Vrt. taistelun motiivit ja oikeutus luvussa 4.3. 
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vieneet evankeliumia pakanoille.204 Koska mitään uskontokuntajakoa ei vielä ollut, tämän perinnön 

voivat kaikki tuntea omakseen. Irlantia saatettiin myös luonnehtia ylevän uskon sanansaattajaksi,205 

mutta mitään uutta lähetysmissiota nuorirlantilaiset eivät sentään kaavailleet. He pitivät tärkeimpä-

nä varjella oman kansansa hurskasta luonnetta englantilaiselta maallistumiselta.  

 

Uskonto oli ollut niin kauan keskeinen identiteetin osa Irlannissa, ettei sitä voinut sivuuttaa. Hurs-

kaus, erityisenä irlantilaisuuteen kuuluvana ominaisuutena, oli sovitettavissa kaikkien uskontokun-

tien omakuvaan. Hurskaus, hengellisyys ja henkisyys olivat arvoja, joiden vastakohtana olivat 

maallisuus ja materialismi eli englantilaisten tärkeimmiksi luonnehditut arvot, mutta ainakaan peri-

aatteessa ne eivät jakaneet irlantilaisia. 

 

Englantilaisten moraalittomuus ja irlantilaisten hyveellisyys olivat usein käytetty vastakohtapari. 

Englanti ja sen edustajat leimattiin nationlaisissa teksteissä toistuvasti vailla moraalia oleviksi, pe-

tollisiksi, läpeensä epärehellisiksi juonittelijoiksi, joihin irlantilaisten ei ollut luottaminen. Historiaa 

käytettiin todistusaineistona. Englantilaiset saatettiin kuvata raukkamaisina murhaajina, jotka sur-

masivat aseettomat tai yllätetyt irlantilaiset, kun nämä olivat kutsusta saapuneet neuvotteluihin tai 

laskeneet aseensa sovituin ehdoin.206 Kavalan Cromwellin väitettiin turvautuneen myrkkyyn, saksi-

en aseeseen, koska ei rohjennut kohdata irlantilaisia johtanutta ylivertaista sotapäällikköä taistelu-

tantereella.207 Ylipäänsä korostettiin kansallista itsetuntoa lääkitsevästi, etteivät englantilaiset olleet 

saaneet Irlantia haltuunsa ensinkään miekan voimalla, rehellisessä voimainmittelössä, vaan juonitte-

lemalla ja kavalasti usuttamalla irlantilaiset toisiaan vastaan.208 Saksien juonet olivat saaneet irlanti-

laiset kahleisiin.209  

 

Englantilaisten valheellisuus, epäluotettavuus, tapa syödä sanansa oli usein esillä.210 Kunniattomat 

keinot toimia, kuten lahjonta (raha, asema, titteli) näyttäytyivät tyypillisenä englantilaisena politiik-

                                                           
204 Vrt. luku 4.2. 
205 Weep no more - A National Ode, (Clericus). The Nation 11.2.1843; 
206 The Death of O’Brien. The Nation 24.12.1842. Suorasanainen teksti ennen säkeistöjä kertoi tästä ansasta; The La-
ment of Mac Murchard, ( Montanus ). The Nation 7.1.1843; The Rath of Mullaghmast, (runo). The Nation 7.10.1843; 
South Munster Clans Marching to Battle in 1690, (Torquil). The Nation 20.1.1844. 
207 Lament for the Death of Owen Roe O’Neill. The Nation 19.11.842. 
208 The Battle of Slievelogher, (Montanus). The Nation 25.3.1843; The Saxon, (runo). The Nation 24.6.1843;  
209 The Harp of the Nation, (runo). The Nation 29.4.1843. 
210 Ourselves Alone. ( runo ) The Nation 3.12.1842; Song of the United Irishmen. The Nation 10.12.1842; The Battle of 
Slievelogher, (Montanus). The Nation 25.3.1843; The Union, (runo). The Nation 22.4.1843; The Rath of Mullaghmast, 
(runo). The Nation 7.10.1843. 
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kana.211 Usein kertailtu Unionin synty kuvattiin lahjontaan perustuvan politiikan riemuvoitoksi. Se 

ei ollut kunniaksi maansa myyneille Grattanin parlamentin jäsenille, mutta kertoi myös brittika-

binetin moraalista.212 Se oli kuvaava esimerkki siitä, kuinka englantilaiset söivät sanansa, rikkoivat 

sopimukset ja lupauksensa. The Nation ei unohtanut mainita asiaa käsitellessään, että britit olivat 

vannoneet kunnioittavansa irlantilaisten itsemääräämisoikeutta ja sitten arkailematta pettäneet lupa-

uksensa. Limerickin antautumissopimus vuodelta 1691 oli toinen kuuluisa esimerkki tällaisesta pe-

tollisuudesta.213 

  

Nämä petokset ja etenkin niiden onnistuminen kertoivat jotain myös irlantilaisista. He olivat otta-

neet tyhjät lupaukset ja valheet todesta, koska olivat niin avoimia ja luottavaisia.214 Mutta kertoivat-

ko ne myös irlantilaisten heikkoudesta, jos aina löytyi joku, joka oli valmis myymään maansa. Oli-

vatko nuo ahneet omanedun tavoittelijat saksilaisuuden/englantilaisuuden myrkyttämiä vai englanti-

laisten juonittelun uhreja? Sitä ei sen kummemmin pohdita. 

 

Irlantilaisten hyveellisyyttä ei erityisesti todisteltu. Teksteissä todettiin, että irlantilaiset ovat jaloja, 

hyveellisiä ja sielultaan yleviä.215 Ne syyt, joista irlantilaiset olivat ryhtyneet taisteluun, perustelivat 

ehkä selkeimmin hyveellisyyttä. Sotiminen kotien, isänmaan sekä vapauden puolesta, sortoa ja ty-

ranniaa vastaan kertoivat niin irlantilaisten kansanluonteesta kuin vastustajankin.216 

 

Englantilaiset olivat vuosisadat kuvanneet irlantilaisia brutaaleiksi barbaareiksi, joiden väkivaltai-

seen ja sivistymättömään maailmaan englantilaiset olivat yrittäneet tuoda lakeineen järjestystä.217 

Nuorirlantilaiset käänsivät tämän asetelman päälaelleen. Heidän mukaansa englantilaisuutta ja brit-

tiläisyyttä leimasivat brutaalius, raakuus ja ylipäänsä epäinhimillinen kylmyys. Nuorirlantilaiset 

propagoivat näitä käsityksiä erityisesti sotarunoudessa. Ilmeisesti ääritilanteiden arveltiinkin paljas-

tavan kansoista, siinä missä yksilöistäkin, perimmäisen luonteen kaikkein armottomammin. 

  

Englantilaiset kuvattiin raakalaisina, joita ajoi paljas halu vuodattaa verta ja tuottaa kärsimystä.218 

                                                           
211 The Battle of Slievelogher, (Montanus). The Nation 25.3.1843 
212 The House that Paddy  built. ( runo ). The Nation 10.12.1842; The Union, (runo). The Nation 22.4.1843 
213 Volunteers’ New Card. The Nation 22.4.1843 
214 The Voice from America. The Nation 12.11.1842; Ourselves Alone. ( runo ) The Nation 3.12.1842; Letters of a 
Protestant on Repeal, The Nation 17.12.1842; The Lament of Mac Murchard, ( Montanus ). The Nation 7.1.1843. 
215 The Men of Tipperary. The Nation 5.11.1842; The Hopes of my Country, ( M.J.M’C ). The Nation 14.1.1843; Our 
Country and our Cause, (O’Niall). The Nation 1.4.1843; The Irish Brigade, ( artikkeli ). The Nation 7.6.1845.   
216 Vrt. luku 4.3. 
217 Deane, s. 113; Carroll käsittelee aihetta perusteellisesti pitkällä aikaperspektiivillä. 
218 The Death of O’Brien. The Nation 24.12.1842; The Rath of Mullaghmast, (runo). The Nation 7.10.1843. 
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Saksien kylmäverinen raakuus ja raukkamainen kunniattomuus näkyivät läpi vuosisatojen muun 

muassa siinä, kenet he valitsivat aggressionsa kohteeksi. Esimerkiksi Elisabet I:n vastaiseen kapi-

naan ajoittuva runo kuvasi väkevästi, kuinka Irlannin rauhoittajaksi valtuutettu Sir Charles Wilmot 

joukkoineen tappoi naisia, lapsia ja haavoittuneita. “ Saksin miekka on teurastuksesta punainen”.219 

Oliver Cromwellin toimeenpanemaan Wexfordin hävitykseen ( v. 1649 ) liittyvässä runossa, lordi-

protektori määräsi teurastamaan  300 ristin edessä rukoilevaa naista tehdäkseen saksilaisen terän 

kylläiseksi ( to glut the Saxon Blade ).220 Saman ajan tapahtumia samoin painotuksin kerrattiin sä-

keistöissä, jotka kuvasivat Wexfordin augustinolaisluostarin munkkien kohtaloa Cromwellin ja hä-

nen armeijansa käsissä. Munkit tapettiin, kun he eivät suostuneet marssimaan vihollisarmeijan ri-

veissä.221 Runoissa liikuttiin usein menneisyydessä, mutta The Nationin poliittiset artikkelit vakuut-

tivat, ettei kansanluonne ollut miksikään muuttunut. Edelleen englantilaiset teurastivat siviilejä, 

raiskasivat naisia ja hakivat vastustajikseen puolustuskyvyttömiä ihmisryhmiä.222  

 

Barbaarinen hävitysvimma, joka ilmeni kaupunkien, kylien, kotien ja temppelien tuhoamisena, oli 

nuorirlantilaisten mukaan nimenomaan saksien ominaispiirre. The Nation kirjoitti, että kaikista val-

loittajista vain englantilaiset olivat polttaneet jokaisen haltuunsa joutuneen pääkaupungin.223  

Englantilaiset tuona aikana ja menneisyydessä nähtiin toisinaan lähes paholaismaisina julmuudes-

saan.  Se hävitys ja kärsimys, jonka he jättivät jälkeensä, maalailtiin infernaalisin sävyin.224 Uskon-

nollisista teksteistä tutut vahvat kielikuvat, mustavalkoisuus, näkyivät etenkin runoissa. Runossa 

Irlanti saatettiin kuvata nuorena, hyveellisenä, kukoistuksensa kynnyksellä olevana, Englanti van-

hana, paheitten, rikosten ja synnin rampauttamana.225 

 

Tietynlainen tunne-elämän kylmyys nähtiin englantilaisena ominaisuutena.226 Englantilaisia luon-

nehdittiin raskaan vakaiksi, itsekkäiksi, ikävystyttäviksi ja tavoiltaan flegmaattisiksi, siinä missä 

irlantilaisia sydämellisiksi, nokkeliksi, sosiaalisiksi ja räväkän rohkeiksi.227 Tällaiset ominaisuus-

                                                           
219 Nimetön runo, ( M.J.M’C ). The Nation 3.12.1842.  
220 The Wexford Massacre. The Nation 29.7.1843. 
221 The Massacre of the Monks. The Nation 28.10.1843. 
222 War with Everybody. The Nation 29.10.1842. Artikkelissa kritisoitiin ankarasti oopiumsodan oikeutusta. Samoin 
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säästi valtaamansa pääkaupungit. 
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luettelot heijastelivat 1700-luvulta periytyvää tapaa luokitella kansanluonteita tiettyihin tyyppeihin. 

 

Englantilaisten kylmyyden vastaparina oli siis irlantilaisten inhimillisyys. Irlantilaiset kuvattiin 

rakastavina, lempeinä, ystävällisinä ja avoimina.228 Samoin sosiaalisuus, nokkeluus ja nopeaälyi-

syys nähtiin kansallisina piirteinä.229 Irlantilaiset olivat vihassaan pelottavia ja säälimättömiä ja 

luonteen kiihkeys näkyikin hurjuutena ja yltiöpäisenä rohkeutena taisteluissa.230 Ylipäänsä kansan-

luonteen katsottiin tekevän irlantilaisista loistavia sotilaita.231 Merkille pantavaa on, että kun Irlan-

nin eri ”rotuja” jollain tavoin luonnehdittiin, ne piirteet, jotka kuuluivat irlantilaisuuteen, näyttäisi-

vät olleen kelteille ominaisia. Erityisesti voimakas tunne-elämä, kiihkeys ja myös häilyväisyys lii-

tettiin nimenomaan kelttiläisyyteen, kun taas Irlannin sakseihin levollinen voima, siinä kuin nor-

manneihin kyvykkyys johtaa ja järjestää.232 Näyttäisi siltä, että saksien flegmaattisuus muuttui Ir-

lannissa levolliseksi voimaksi. 

 

Kansan ihannointi ei kuitenkaan estänyt näkemästä puutteita irlantilaisissa. Siinä missä Daniel 

O’Connell ylitsevuotavasti imarteli kuulijoitaan ja vieritti koko syyn Irlannin surkeudesta Englan-

nin sortovallan syyksi, nuorirlantilaiset kiinnittivät huomiota myös maanmiestensä heikkouksiin. 

Valehtelu, laiskuus, nöyristely ja tietämättömyys olivat kyllä poistettavissa kurinalaisella ja sinnik-

käällä opiskelulla, he kirjoittivat.233 

 

Kansallinen ominaislaatu tai kansallinen identiteetti määritettiin nuorirlantilaisten teksteissä jossain 

määrin eri asiaa kuvaavaksi sen mukaan, oliko kysymys englantilaisista vai irlantilaisista. Irlannin 

tapauksessa keskityttiin nimeämään kansan ominaisuuksia, kun Englannin kohdalla kyse oli pi-

kemmin valtiollisesta identiteetistä.234 Selitys lie siinä, että ne teot, joiden perusteella englantilai-

suutta arvioitiin, olivat useimmin kruunun edustajien tekemiä tai hallintovallan valtuuttamia. Sitä 

paitsi Englanti oli suvereeni valtio, kun taas Irlanti ei ollut kuin hetkellisesti toiminut itsehallinnolli-

                                                           
228  The Men of Tipperary. The Nation 5.11.1842; The Lament of Mac Murchard, (Montanus). The Nation 7.1.1843; 
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sena kokonaisuutena. Valtiollista identiteettiä ei siksi oikeastaan ollut. 

 

Englannin valtiolliseen identiteettiin ja brittiläisyyteen yhdistettiin modernius, teollinen kehitys. 

Nuorirlantilaiset katsoivat menneeseen ja varsinkin Thomas Davis vastusti tehdastuotantoon perus-

tuvaa industrialismia.235 Hän korosti, ettei Yhdysvaltojen ja Englannin tie voinut olla Irlannin tie.236 

Irlantilaisuuden ihanteena esitettiinkin ahkera, valistunut ja isänmaallinen viljelijä.237   

 

Jos Irlannin rajojen ulkopuolella englantilaisuus samastui teollistumiseen, niin Irlannissa englanti-

laisherruus kiinnitettiin joutilaaksi, paheelliseksi, ahneeksi ja epäisänmaalliseksi luonnehdittuun 

maanomistajaluokkaan. 

 

Yhteiskunnallinen sorto, erityisesti maanomistajan ja vuokralaisen suhteessa, oli paljon esillä The 

Nationissa. Kirjoitukset tuomitsivat järjestelmän ja sitä ylläpitäväksi katsotun brittiherruuden ää-

rimmäisen ankarasti.238Ylipäänsä irlantilaisten itseymmärrykseen liittyi vahvasti ajatus siitä, että 

Irlanti ja irlantilaiset olivat sorrettuja. Tätä ajatusta haluttiin vahvistaa, koska se motivoi ja legiti-

moi itsehallintovaatimuksia. Sorron kokemus myös löi juopaa Irlannin ja Englannin välille, sillä 

Englanti ja sen hallintovalta lakeineen tietenkin olivat sortovalta ja tyrannia. 

 

Nuorirlantilaisten propagoima muutos sorto-teemaan oli siinä, että sorron kohteeksi nimettiin koko 

kansa, ei pelkästään kelttiläiset tai katolilaiset. Protestanttien ja ylipäänsä naapurisaarelta tulleitten 

asukkaitten korostettiin tulleen ja tulevan tuohonkin aikaan sorretuiksi irlantilaisina. Vaikka heille 

oli taattu ylivalta Irlannissa, kohdeltiin heitä valtakunnan mitassa alempiarvoisina kuin englantilai-

sia. Tästä todistivat ne moninaiset nöyryytykset, joita heihin ja ennen muuta Irlantiin kohdistet-

tiin.239  

 

Nationalismille onkin ominaista, että se rakentuu vanhojen traditioiden päälle. Esimerkiksi uskon-

nolliseen ja etniseen identiteettiin liittyy samantyyppisiä ajatuskulkuja meistä ja muista tai meidän 

moraalisesta ylemmyydestämme, mitä yleensä kuuluu kansalliseen identiteettiin.240 Tietenkin van-

han vakiintuneen käsityksen muuttaminen on hankalaa ja uusi tullee hyväksytyksi helpommin, jos 

se jollain tavalla tukeutuu vanhaan. 
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236 Letters of a Protestant on Repeal. The Nation 17.12.1842.  
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239 The Irish Arms Bill, (runo). The Nation 1.7.1843; The Past, (runo). The Nation 4.11.1843. 

 



 - 38 -

 

Nuorirlantilaisten oppi laajasta kansallisuudesta vaati muuttamaan vakiintuneita ajatuksia irlantilai-

suudesta. Hurskaus, tarkoittamassa ylipäänsä uskonnollisuutta eikä oikean opin toteuttamista ja sii-

hen sitoutumista, oli hyvä esimerkki luovasta muunnoksesta. Sorto ja jatkuva taistelu kansaa mää-

rittävinä tekijöinä vaativat myös uusia korostuksia. Etuoikeutetut protestantit piti kytkeä sorrettuun 

katoliseen kansaan, samoin heistä täytyi löytyä myös kansallisen taistelun sankareita, jotta yksi ja 

yhtenäinen kansa/kansakunta voisi syntyä. 

 

Nuorirlantilaiset eivät nähneet tarpeelliseksi tehdä eroa muuhun kuin englantilaisuuteen. The Nation 

päinvastoin korosti sekä historiallisia että kulttuurisia siteitä varsinkin Ranskaan ja Yhdysvaltoihin 

liki jokaisessa numerossaan.241 Irlantilaiset saattoivat muistuttaa jopa kansanluonteeltaan ranskalai-

sia tai italialaisia, muttei kuunaan englantilaisia 242 

 

Erillisyyttä englantilaisuuteen ja Englantiin korostettiin kaikin tavoin suurista sanoista pieniin yksi-

tyiskohtiin. Kun eurooppalaisia kansoja vertailtiin tilastollisesti, esiintyivät Englanti, Wales ja Skot-

lanti peräkkäin ja lopulta vielä niiden pinta-alat, väkimäärät jne. laskettiin yhteen Ison-Britannian 

tilastotiedoiksi. Irlannin tiedot esiteltiin tyystin erillään.243 Kun Ranskan passitoimisto Lontoossa 

alkoi kirjata irlantilaisten passeihin kansallisuudeksi irlantilainen englantilaisen sijaan, sen korostet-

tiin olevan tunnustus tälle erillisyydelle.244 

 

3.4 Historian suurmiehet – innoituksena ja esimerkkinä irlantilaisuudesta 

 
Nationlaiset korostivat usein, että irlantilainen lahjakkuus nyt ja menneisyydessä ansaitsi ylistystä 

tulipa se mistä väestöryhmästä hyvänsä. He myös uskoivat, että tietoisuus kuulumisesta samaan 

kansallisuuteen maineikkaiden tiedemiesten, kirjailijoiden, sotilaiden ja kirkonmiesten kanssa, vah-

vistaisi kansallista tunnetta.245 Noiden menneitten suurtekojen kunnia ja esimerkki kuuluivat nation-

laisten mielestä kaikille irlantilaisille etniseen alkuperään, uskontokuntaan jne. katsomatta.246 Davis 

                                                                                                                                                                                                 
240 Garvin 1993, s. 65-66. 
241Continental Literature. The Nation 22.10.1842; Ireland and Italy. The Nation 25.2.1843. 
242 Continental Literature. The Nation 22.10.1842; French Principles. The Nation 12.11.1842; La Belle France. The 
Nation 19.11.1842. 
243 Letters by a Protestant on Repeal. No.IV. The Nation 25.2.1843. Taulukossa Ison-Britannian ja Irlannin väliin oli 
sijoitettu Preussi ja Espanja, koska niiden väkiluvut jäivät Ison-Britannian runsaan 17 miljoonan ja Irlannin noin 8,5 
miljoonan väliin.  
244 French Sympathy for Ireland, (Merus Hibernus). The Nation 5.11.1842. 
245 Irish Writers. The Nation 25.2.1843; Duffy 1890, s. 117-118, 138. 
246 Duffy 1890, s. 125. 
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tiivisti asian runonmuotoon: 

 

        We are heirs of their fame, if we’re not of their race – 
         And deadly and deep our disgrace, 
         If we live o’er their sepulchres, abject and base: - 
                    As truagh gan oidhir ‘n-a bh-farradh! 
         Oh! Shame – for unchanged is the face of our isle; 
                    As truagh gan oidhir ‘n-a bh-farradh! 
         That taught them to battle, to sing, and to smile; 
                     As truagh gan oidhir ‘n-a bh-farradh! 
          We are heirs of their rivers, their sea, and their land, 
           Our sky and our mountains as grand – 
          We are heirs – oh!, we’re not – of their heart and their hand, 
                      As truagh gan oidhir ‘n-a bh-farradh!247 
 

Juhani Myllyn mukaan 1800-luvun nationalismille oli tyypillistä nostaa niin kutsutut suurmiehet 

kansallisiksi esikuviksi jaloine luonteenpiirteineen ja suurine tekoineen. Suurmiehet ja nerot saat-

toivat löytyä omasta ajasta ja etenkin historiasta. He olivat ihanteita, kansallisen johtajuuden malle-

ja, viisauden lähteitä ja kansallisten juhlamenojen ikoneita, jotka myös toimillaan todistivat kansal-

lisuuden elinvoimaa.248 Kuten alla käynee ilmi, juuri tällaisiin tarkoituksiin nuorirlantilaisetkin täyt-

tivät kansakunnan kaapin päällystää. 

 

Kansakunnan elinvoimasta todistivat suuret saavutukset. Tässä hengessä Thomas Davis kirjoitti, 

että kansakunnan oli vaalittava kyvykkäitä miehiään, sillä heidän toimensa ja tekonsa tekivät maas-

ta viisaan, kuuluisan, vauraan, vahvan ja voittoisan. Esimerkkeinä mainittiin Ateena ja Rooma.249 

 

Suurmiehet yhdistivät, koska heidän tekonsa olivat yhteinen ylpeyden aihe; he olivat esimerkkinä ja 

inspiraationa jälkipolville; he olivat myös kansallisen edun vartijoita. Suurmiehet havaitsivat tilai-

suudet ja heidän johdollaan ne saatiin hyödynnettyä. Jos kaikki kyvykkäät irlantilaiset emigroituivat 

Englantiin paremman toimeentulon ja tilaisuuksien houkuttamana, voisi käydä niin, että mahdolli-

suus vapauttaa Irlanti jäisi huomaamatta ja käyttämättä. Siksikin irlantilaiset kyvyt oli saatava jää-

mään kotimaahan.250 

 

Arvonanto menneisyyden suuruuksille arvioitiin paitsi sivistyskansan tunnusmerkiksi, niin myös 
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247

 Mylly, s. 156. 

 The Lament of Milesians. The Nation. Runon iirinkielinen lause: Sääli, ettei kukaan heistä ole seurassamme. Duffy 
1890, s. 125.  
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249 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Absenteeism of Irish Genius, s. 109. 
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rohkaisuksi uusille mahdollisille merkkihenkilöille. The Nationissa yritettiinkin tehdä kansallissan-

karit tutuiksi kansalle ja ennen muuta nostaa unohduksiin jääneet ansaitsemaansa arvoon.251 Tyypil-

lisesti runoilija muisteli isänmaanystävän tekoja (usein vaatimattomalla haudalla) ja lupasi hänelle 

arvoisensa leposijan, muistomerkin tai korottamisen maineeseen, kunhan Irlanti olisi jälleen kansa-

kunta.252 Nuorirlantilaiset huomauttivat, että vieras hallinto edustajineen oli joko häpäissyt tai pai-

nanut unohdukseen etenkin niiden patrioottien muiston, jotka olivat nousseet valtaapitäviä vas-

taan.253 

 

Suurmiehet mainittiin teksteissä usein. Hyvin tavallista oli, että The Nationin artikkeleissa ja myös 

runoissa lueteltiin kansallista asiaa ansiokkaasti palvelleet sankarit sen kummemmin henkilöitä tai 

tapahtumia erittelemättä. Ne, ketkä tulivat mainituiksi, olivat useimmiten samat. 

 

Esimerkiksi The Repeal Associationin Volunteer -jäsenkortissa254 kansallissankarien kuvat oli ase-

teltu samaan tapaan kuin uskonnollisissa maalauksissa. Daniel O’Connellin ja lainsäädännöllisen 

itsenäisyyden ajan vaikuttajien, Henry Grattanin ja Henry Floodin vaalean kehän (sädekehän) ym-

päröimät rintakuvat oli sijoitettu ”taulun”yläosaan, reunapilareissa komeilivat menneisyyden sota-

päälliköt ja soturikuninkaat (samaan tapaan kuin kirkkotaiteessa esimerkiksi apostolit tai pyhimyk-

set). Nämä olivat juuri samaiset Patrick Sarsfield, Owen Roe O’Neill, Hugh O’Neill ja Brian Boru, 

jotka sankareiksi korotettiin teksteissäkin. Lisäksi alimmaisiksi eli ajallisesti etäisimmiksi suur-

miehiksi oli otettu muinaiset kuninkaat Dathi ja Ollahm Fodha. Tämä pienoiskokoinen merkkihen-

kilögalleria vastaa nuorirlantilaisten käsitystä kansallisista suurmiehistä erinomaisesti. Ainut poik-

keama The Nationin linjasta on se, että United Irishmen -liikkeessä vaikuttanut Wolfe Tone on jä-

tetty pois. Se selittynee sillä, että O’Connell ei jakanut nationlaisten ihailua Tonea kohtaan. 

 

Patriooteiksi tulkitut, menestyksekkäästi taistelleet sotilaat olivat suurmiesten aatelia. Sankari ylitse 

muiden oli Brian Boru (Brian Borhoime). Hänen kerrottiin yhdistäneen irlantilaiset taisteluun vii-

kinkejä vastaa. Saavutettu voitto Clontarfissa vuonna 1014 tulkittiin suureksi kansalliseksi voitok-

si, koska maahantunkeutujat oli lyöty lopullisesti.255 Brian Borun erityisansioksi luettiin se, että hän 

                                                           
251 Lines - Suggested by a Visit to the Grave of  BRIC, (J.M.C). The Nation 18.2.1843; A Sonnet on the Unnamed One. 
The Nation 15.4.1843; 
252 A Sonnet on the Unnamed One. The Nation 15.4.1843; The Unforgotten, (runo). The Nation 17.6.1843; 
253 Letters by a Protestant on Repeal. The Nation 14.1.1843; Duffy 1890, s. 95. 
254 Liite 4. 
255 Battle of Clontarf, (runo). The Nation 24.6.1843; The Battle-Axe Song - Clontarf, (H.). The Nation 14.10.1843. 
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sai eripuraisuuteen taipuvaiset irlantilaiset yhteen rintamaan.256  

 

Toisaalta tuotiin esiin Brian Borun kristillisyys. Kuinka hän ennen tuota pitkäperjantain taistelua 

nosti veren tahriman ristin ylös ja kehotti joukkoja taistoon/kostoon maan, uskon ja lapsien puoles-

ta.257 Taistelun ajoittuminen pitkäperjantaille, Brian Borun kuolema, voitto viikingeistä ja se, että 

kaikki irlantilaiset olivat vielä Rooman kirkon helmassa, teki tapahtumasta otollisen aiheen kansal-

liselle myytille. Uskonnollisen puolen esilläpito ei ollut kannanotto katolisen, ei protestanttisen opin 

tai sen kannattajien puolesta. Borun kuolema maan vapauden puolesta oli helppo tulkita menestyk-

selliseksi lunastustyöksi. 

 

Ulsterilaiseen O’Neillin mahtisukuun kuulunut Hugh (Aodh) O’Neill (1540–1616) sai englantilai-

sen kasvatuksen ja sotilaallista oppia Elisabet I:n armeijoissa. Kuningatar nimitti hänet Tyronen 

jaarliksi vuonna 1585. O’Neill pyrki syrjäyttämään englantilaishallinnon maakunnassaan ja joutui 

niin konfliktiin lopulta Irlannin käskynhaltijan kanssa. Sodan alku oli menestyksekäs jaarlin johta-

mille irlantilaisille. Useat tyytymättömät ylimykset liittyivät O’Neilliin. Hänen esiintymisensä vas-

tauskonpuhdistuksen esitaistelijana ei vakuuttanut oman maan vanhaenglantilaisia, mutta Espanjan 

Filip III lähetti 4000 hyvin varustettua sotilasta Irlantiin. Englannin armeija, vahvuudeltaan 20 000 

miestä, komentajanaan paroni Mountjoy, löi lopulta kuitenkin irlantilais-espanjalaiset joukot Kinsa-

lessa 1601. Muutamaa vuotta myöhemmin O‘Neill itse pakeni mantereelle.258 

 

Hugh O’Neilliä ylistettiin The Nationissa loistavana sotilaana, jonka tavoitteena oli ollut tehdä Ir-

lannista itsenäinen kansakunta (an independent nation). Siinä hengessä tulkittiin, että tämä oli pal-

vellut Elisabetin armeijoissa ainoana päämääränään hankkia tarvittava sotilaallisen tietotaito, jotta 

voisi menestyksellisesti jatkaa kansallista kamppailua.259  O’Neillin saavuttamat voitot, kirkkaim-

pana tietenkin Beal-an-atha-Buidhen taistelu, nostivat hänet suurmieskategoriaan.260 Hänet esitettiin 

kuitenkin kansallisena johtajana, liki kuninkaana, ei pelkkänä sotapäällikkönä.  The Nationissa esi-

merkiksi mainittiin ylpeydellä, että valtansa huipulla, O’Neill oli pitänyt liki kuninkaallista hovia 

                                                           
256 O’Grive describing a bivouac of O’Neill’s followers, after the battle of Kinsale, ( M.J.M’C ). The Nation 
17.12.1842; Battle of Clontarf, (runo). The Nation 24.6.1843; 
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The Nation 22.4.1843.  
260 The Battle of Beal-an-atha-buidh, (runo). The Nation 10.6.1843. O’Neillistä käytetään nimeä O’Nial; The Irish 
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Munsterissa.261 Hänestä käytetyt määreet myös viittasivat hallitsijastatukseen.262 Teksteissä luotiin-

kin sellaista vaikutelmaa, että hän olisi johtanut ja hallinnoinut koko Irlantia pois lukien ainoastaan 

Ruusujen sodan aikaiseen pienuuteen kutistunut englantilaisalue.263 Se, että hän välillä keskeytti 

sotatoimet, neuvotteli menestyksekkäästi rauhanehdoista ja sitten taas otollisena hetkenä jatkoi tais-

telua, nähtiin osoituksena valtiomiestaidosta. Sodan kääntyminen lopulta tappioksi selitettiin Eng-

lannin materiaalisella ylivoimalla.264  

 

Nationlaisessa arvoasteikossa 1600-luvulla elänyt Owen Roe O’Neill sijoittui korkealle.  

O’Neill niitti ensin kunniaa Espanjan kuninkaan armeijassa, sitten kotimaisilla taistelutantereilla. 

Hän otti joukkoineen murskavoiton skotlantilaisten Irlantiin tulleesta armeijasta vuonna 1646. Voi-

ton avaimena pidettiin nimenomaan Owen Roe O’Neillin kyvykkyyttä sotapäällikkönä. The Na-

tionissa oltiinkin vakuuttuneita, että jos sankari ei olisi kuollut myrkytyksen uhrina sodan ratkaisu-

hetkillä, Irlannin historia olisi kirjoitettu aivan toisin.265 Owen Roe O’Neillin korostettiin taistelleen 

vihreän lipun alla eli Irlannin puolesta.266 Häntä luonnehdittiin paitsi loistavaksi ja rohkeaksi soti-

laaksi, niin myös humaaniksi ihmiseksi, joka kohteli vihollisiaankin säällisesti. Hänenkin tapauk-

sessaan muistetaan mainita, että O’Neillin suku oli ruhtinaallinen päällikkösuku tuhannen vuoden 

takaa.267 Nuorirlantilaiset mainitsivat hänet yleensä luetellessaan jossain yhteydessä isänmaata puo-

lustaneita sotilaita.268 Owen Roe O’Neillin humaanius tietenkin peilautui hänen kuolemansa jälkeen 

Irlantia kurittaneeseen Oliver Cromwelliin. Irlantilainen humaanius, englantilainen brutaalius ja 

raakuus, henkilöityivät näissä sotilaissa. 

 

Neljäs arvostettu sotilas oli Patrick Sarsfield, Lucanin jaarli. Hän jäi Irlannin historiaan sen pääosin 

katolilaisista koostuneen armeijan upseerina, joka tuki Jaakko II:sta ja taisteli Vilhelm Oranialaista 

vastaan 1680–90-lukujen taitteessa. Hänen uransa merkkihetkiä olivat Limerickin piiritykset vuosi-

na 1690 ja 1691. Vaikka jälkimmäinen päättyi antautumissopimukseen, The Nationissa korostettiin, 

että puolustajia komentanut Sarsfield luovutti vasta kun englantilaiset olivat luvanneet kohdella 

                                                           
261 The Irish Brigade, (artikkeli). The Nation 7.6.1845. 
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kansaa säällisesti. Sopimus takasi myös Sarsfieldille upseereineen oikeuden purjehtia Ranskaan.269 

Sarsfieldin maineteot Ranskan kuninkaan armeijassa, erityisesti Landenin taistelussa Vilhelm 

Oranialaiselle aiheutettu tappio, näyttivät nuorirlantilaisesta näkökulmasta sinnikkäältä taistelun 

jatkamiselta isänmaan vihollista vastaan kuolemaan asti.270 Myös Sarsfield mainitaan aina yhtenä 

voittoisana sotilaana.271 

 

Sotilaitten ohella kansallissankareiksi korotettiin 1700-luvulta patriooteiksi tulkittuja protestantteja. 

Erityisen arvostettuja olivat Henry Grattan ja Wolfe Tone. 

 

Henry Grattan (1767–1820) oli sen taistelun sankari, jonka tuloksena Irlannin protestanttinen par-

lamentti sai lisää lainsäädännöllistä itsenäisyyttä.272 Grattan olikin niin nuorirlantilaisten, kuten 

muidenkin repealereiden, suuresti arvostama. Grattanin parlamentti ja mies itse tulivatkin mainituk-

si jokaisessa tutkitussa lehdessä. 

 

Grattan kuului suurmieskategoriaan kahdella perusteella. Ensinnäkin hän oli menestyksellisesti aja-

nut kansalliseksi tulkittua etua eli johtanut sitä prosessia, jolla Irlannille oli varmistettu asema kan-

sakuntana. Toisena vähintään yhtä tärkeänä asiana korostettiin Grattanin pyrkimystä ja halua yhdis-

tää irlantilaiset uskonnollisia ristiriitoja lieventämällä. The Nationin mukaan Grattan vaikutti kirjoi-

tuksillaan ja parlamentissa pitämillään puheilla merkittävästi siihen, että katolilaisia syrjivää lain-

säädäntöä purettiin vuosina 1779 ja 1793. Tämä työ nähtiin myös tärkeänä esityönä lopulliselle 

emansipaatiolle vuonna 1829.273 Grattan toivoi, että katolilaiset ja protestantit tulevaisuudessa 

muodostaisivat yhdessä Irlannin kansan (kansakunnan). Erityisesti hän patisteli protestantteja hyl-

käämään poteronsa.274 Yhteneväisyys nuorirlantilaisten ajattelun kanssa oli siis melkoinen. 

 

Theobald Wolfe Tone (1763–98) oli yksi the United Irishmen – järjestön perustajista ja johtajista. 

Hän oli maanomistajasukuun kuuluvan keskiluokkaisen, anglikaaniperheen poika Dublinista. Tone 

opiskeli lakia Dublinin Trinity Collegessa, muttei viihtynyt eikä menestynyt ammatissa. Sen sijaan 

hänestä tuli Katolisen komitean (the Catholic Committee) palkkaa nauttiva apulaissihteeri. Luulta-
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vasti Tonen vuonna 1791 kirjoittama pamfletti An Argument on Behalf of the Catholics petasi hä-

nelle tuon työn. Katolisten kansalaisoikeuksien lisäksi, hän vaati edustuksellisempaa hallintoa maal-

le. Tone karkoitettiin Irlannista 1790-luvun puolivälissä, koska häntä epäiltiin maanpetoksellisesta 

toiminnasta Ranskan kanssa. Hän viettikin seuraavat vuodet Ranskassa etsimässä tukea Irlannin 

vapauttamiselle Englannin herruudesta. Hänen toimintansa seurauksena Ranska lähettikin vuonna 

1796 kenraali Lazare Hochen komentaman armadan Irlantia kohden. Maihinnousu epäonnistui, 

koska ensin paksu sumu hajotti laivaston, sitten kova tuuli teki rantautumisen mahdottomaksi. Toi-

nen ranskalaisretkikunta epäonnistui yhtä lailla kahta vuotta myöhemmin. The United Irishmen –

liike ja Etelä-Irlannin kapinalliset oli jo lyöty, kun ranskalaiset ehtivät Irlantiin. Wolfe Tone vangit-

tiin ja ennen tuomion julistamista hän riisti hengen itseltään. 275 

 

Nuorirlantilaiset arvostivat häntä suuresti. Häntä luonnehdittiin isänmaalliseksi, politiikassaan vii-

saaksi, arvostelukykyiseksi, hiljaisen rohkeaksi, itseensä luottavaksi, sovittelevaksi, työteliääksi, 

iloiseksi ja lämpimäksi mieheksi. Wolfe Tone oli sellainen, millaiseksi nationlaiset halusivat irlanti-

laiset, varsinkin johtohenkilöt kasvattaa.276  

 

Ihailtavaksi katsottu luonne antoi toki esimerkkiä maanmiehille kunnon irlantilaisuudesta, mutta 

Wolfe Tonen erityisansioksi luettiin hänen pyrkimyksensä yhdistää irlantilaiset yli uskontokuntara-

jojen. Hänen kirjoitustensa uskottiin osaltaan vaikuttaneen siihen, että katolilaisia syrjiviä lakeja oli 

lievennetty vuonna 1793.277 Vahvin näyttö oli kuitenkin toiminta United Irishmen -liikkeessä ja 

käytännön yritys vapauttaa Irlanti.  The Nationin runoissa tuo toiminta nähtiin päättäväisenä yrityk-

senä puhdistaa Irlanti häpeästä ja pelastaa kuolematon vihreä.278  

 

Koska katastrofaalinen, verinen kapina oli jäänyt jonkinlaiseksi kansalliseksi traumaksi ja Wolfe 

Tone siihen kiinteästi liittyvänä johtajana historian epähenkilöksi, maineen puhdistus vaati osoitta-

maan, ettei kapina seurauksineen ollut ollut tietoinen valinta.  The Nationissa korostettiinkin, että 

Tone ei halunnut sisällissotaa vuonna 1798, vaan toivoi Irlannin itsenäistyvän rauhanomaisesti. Kir-

joittaja uskoo, että mikäli Englannin pääministeri William Pitt nuorempi olisi ottanut United Irish-

men - liikkeen johtajat tuolloin mukaan Irlannin hallintoon, koko sotaa ei olisi tullut.279 Mutta heitä 
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ei otettu mukaan, vaan väkivallalla ja kavaluudella provosoitiin verinen kapina.280 Syy oli brittihal-

lituksen, ei vallankumouksellisten. 

 

Arvostuksen osoituksena Thomas Davis tovereineen pystytti Wolfe Tonen haudalle Bodenstowniin 

muistokiven vuonna 1843.281 Samalla alkoi tapa vierailla siellä vuosittain.282  

 

Nuorirlantilaisten suurmieskategorian yläpäähän kipusivat isänmaalliset irlantilaiset. He halusivat 

yhdistää Irlannin ja irlantilaiset yhdeksi sekä varmistaa maalle mahdollisimman suuren vapauden. 

Nämä suurmiehet eivät ehkä olleet kaikin puolin kansanluonteen kiteytymiä, mutta innoittaviksi 

esimerkeiksi heidät nähtiin. Toki Brian Borun hurskaus tuotiin esille, samoin Tonen lämmin inhi-

millisyys, siinä, missä sotilaiden pelottomuus, mutta mitenkään orjallisesti ei pyritty löytämään 

heistä irlantilaisuutta tyypillisimmillään. Niin kuin muissakin ajan nationalismeissa, runoilijat ja 

historioitsijat (ainakin harrastajahistorioitsijat) ottivat Repeal-liikkeessäkin kontolleeen suurmiesten 

glorifioinnin   .283 

 

 
4. Uuden irlantilaisuuden (k)ehto - uusi tulkinta menneisyydestä  
 
4.1. Kansallisen historiankirjoituksen välttämättömyys 
 

Irlantilaiset tunsivat historiansa hyvin huonosti, sillä sitä ei opetettu kouluissa.  Muistinvarainen 

historiallinen tieto, esimerkiksi tarinat ja laulut, kertailivat kapinoita, kärsittyjä tappioita ja koettuja 

vääryyksiä sekoittaen erheellisesti, mutta tehokkaasti eri aikakaudet henkilöineen ja tapahtumi-

neen.284 

 

Charles Gavan Duffyn mukaan Irlannin historiasta ei ollut olemassa yhtään kunnollista, ajallisesti 

kattavaa yleisesitystä 1840-luvun alussa. Ne muutamat historiankirjat, joita maan menneisyydestä 

oli kirjoitettu, kertoivat asiat usein vahvojen asenteiden ja ennakkoluulojen sävyttäminä. Alkupe-

räislähteitä ei teoksissa juuri ollut käytetty väitteiden pohjana.285 Erityisenä ongelmana nähtiin se, 

että maan ja kansan menneisyydestä oli kerrottu useimmiten englantilaisesta näkökulmasta. Nation-

laisten mukaan vieraan vallanpitäjän historia halvensi irlantilaisia ja oli täynnä valheita ja vääriste-
                                                           
280 Ninety-Eight!, (runo). The Nation 5.8.1843. 
281 Boyd, s. 14. 
282 Stevenson, s. 913. 
283 Mylly, s. 156. 
284 Duffy 1880, s. 74. 
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lyä.286 

 

Nuorirlantilaiset pitivät elintärkeänä kansalliselle projektille, että tuo vääristynyt menneisyyskuva 

oikaistaan ja uusi, kansallisesta näkökulmasta kerrottu historia tehdään kansalle tutuksi. He pyrki-

vätkin monin tavoin vaikuttamaan siihen, että kuva Irlannin ja irlantilaisten menneisyydestä tulisi 

täydellisemmäksi ja oikeammaksi. 

 

Irlannin menneisyyskuvan rakentaminen nähtiin suurhankkeena, johon kaikkien valveutuneitten 

patrioottien oli mahdollista ja toivottavaa osallistua. Tapoja oli monia. Saaren varhaisista vaiheista 

kertovat muistomerkit, rauniot, rakennukset, monumentit ja tapahtumapaikat kaipasivat kartoitusta, 

suojelua, ehkäpä entistämistäkin. Esineellisen jäämistön merkitystä menneisyyden tutkimukselle 

korostettiin.287 Nuorirlantilaiset itse olivat suojelu ja tallennustyössä esimerkillisen aktiivisia. Mat-

koillaan ympäri Irlantia he piirsivät sekä kartta- ja maisemaluonnoksia historiallisista tapahtuma-

paikoista että kuvia vanhoista esineistä. He kirjasivat muistiin tietoja muinaismuistoista, perimätie-

toa historiasta, paikallisia lauluja ja irlantilaisia sanontoja.288 Aatelisia patisteltiin huolehtimaan 

tilustensa historiallisesti arvokkaista rakennuksista ja raunioista. The Nation piti häpeällisenä, että 

esimerkiksi käytöstä jääneet keskiaikaiset luostarit ja kuulujen päälliköiden linnat jätettiin raunioi-

tumaan tai otettiin arkiseen käyttöön.289 

 

Käsikirjoitukset ja muut historian lähteet olivat hajallaan pitkin Brittein saaria ja Eurooppaa. Mitään 

kansallisarkistoa, -kirjastoa tai museota ei Irlannissa tuolloin ollut. Lähdemateriaaleja ei ollut kun-

nolla kartoitettu, saati koottu. Osa lähdemateriaalista oli esimerkiksi asiaan liittyvien sukujen hal-

lussa, osa yksityisissä kokoelmissa, osa eurooppalaisissa luostareissa tai yliopistoissa jne. Lähteisiin 

oli hyvin hankala päästä käsiksi, jos niistä sattui tiedon saamaankin. Jopa kirjat olivat kalleudessaan 

ja vanhemmat teokset harvinaisuudessaan vaikeasti saatavilla. Nationlaiset näkivätkin historian läh-

depohjan kartuttamisen hyvin tärkeänä kansallisen projektin osana.  

 

Nuorirlantilaiset pyysivät maanmiehiltään pamfletteja, kirjeitä sekä muita dokumentteja tai tietoja 

dokumenteista, jotka valottaisivat irlantilaisten menneisyyttä, esimerkiksi edesottamuksia ulkomais-

                                                                                                                                                                                                 
285 Duffy 1880, s. 663–665. tarkista sivu 
286 Letters by a Protestant on Repeal. The Nation 14.1.1843; Prose Writings of Thomas Davis. Address, s. 26; Letters 
by a Protestant on Repeal. No.IV. The Nation 25.2.1843;Duffy 1890, s. 137-139. 
287 Historical Monuments of Ireland. The Nation 28.10.1843; Irish Antiquities and Irish Savages. The Nation 6.7.1844. 
288 Duffy 1890, s. 161–162; Duffy 1880, s. 569-570, 572.  
289 Lehden kommentti runopalstalla ilmestyneeseen Droghedan  nuoren markiisin ylistykseen. The Nation 26.11.1842. 
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ten armeijoiden palveluksessa.290 Irlantilaisia kehotettiin matkoillaan kotimaassa ja ulkomailla 

valppaasti merkitsemään muistiin asioita, jotka liittyivät isänmaahan ja irlantilaisten vaiheisiin.291 

 

Duffyn mukaan nuorirlantilaisten aloitteesta The Repeal Association kokosikin mittavan, lähinnä 

historiaa ja politiikkaa koskevan käsikirjaston, jonka suolana oli runsas määrä harvinaisia, unionia 

vastustavia pamfletteja.292 Nuorirlantilaisten The Library of Ireland -sarjassa painettiin joitakin 

Louvain’in kirjaston Irlantia koskevia harvinaisuuksia,293 ja samantyyppistä kokooma- ja julkaisu-

työtähän olivat myös irlantilaisten puhujien puhekokoelmat. 

 

Tutkimus tarvitsi lähteitten lisäksi tekijöitä. Älyllinen kiinnostus Irlantia kohtaan oli virinnyt 1830-

luvulla. Akateemisissa piireissä oli alettu tehdä sekä arkeologisia että historiallisia tutkimuksia Ir-

lannin menneisyydestä.294 Ammatillinen tutkimuksen tekijöinä The Nation esitteli tiedemiehet John 

O’Donovanin, George Petrien sekä Eugene O’Curryn ja instituutiona erityisesti Irish Archaeologi-

cal Societyn. Näiden tekemien julkaisujen mainokset olivat usein näyttävästi etusivulla. Lehden 

palstoilla saatettiin puolestaan arvostavasti esitellä näitä töitä.295 

 

John O’Donovan toimitti ja käänsi monumentaalisen iirinkielisen The Annals of the Four Masters, 

samoin hän toimitti yhdessä O’Curryn kanssa Brehonien lait. O’Donovan kirjoitti myös iirinkielen 

kieliopin ja luetteloi Trinity Collegen kelttiläiset käsikirjoitukset. Nuorirlantilaisten aikaan hän 

työskenteli Irlannin kartoitustyösä ja keräsi valtaisat määrät paikallishistoriallista nimistöä ja tietoa. 

George Petrie toimi tämän kartoitustyön johtajana. Hän oli erityisen perehtynyt varhaiseen Irlannin 

historiaan ja hänen maineikkaimmat tutkimuksensa käsittelivät Taran muinaisuutta ja Irlannnin pi-

laritorneja. Hän kartutti the Royal Irish Academyn museokokoelmaa huomattavasti ja tuli tunnetuk-

si myös irlantilaisen musiikin keräily innostuksestaan.296 

 

Tiedemiehet ja tieteelliset seurat kaipasivat työlleen lähdepohjan kartuttamisen lisäksi julkisuutta, 

arvostusta ja sitä kautta rahoitusta. Esimerkiksi Irish Archaeological Societyn hankkeet julkaista 

vanhoja irlantilaisia dokumentteja esitettiin The Nationissa sekä kansallisesti että kirjallisesti mer-

kittäviksi. Kansallista itsetuntoa nostatettiin kertomalla, että nämä kirjoitukset olivat vanhimpia 
                                                           
290 The Irish Brigade. The Nation 26.11.1842. 
291 Foreign Travel. The Nation 17.8.1844. 
292 Duffy 1890, s. 109. 
293 Duffy 1883, s. 78. 
294 Moody, s. 23. 
295 The Round Towers of Ireland. The Nation 10.5.1845; O’Donovan’s Irish Grammar. The Nation 23.8.1845. 
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kirjallisia dokumentteja, mitä Pohjois- ja Länsi-Euroopassa oli tavattu. Nämä iirin- ja latinankieliset 

käsikirjoitukset ja annaalit olivat olleet vuosisatoja hajallaan ympäri maata liki unohduksissa, kun-

nes niitä nyt (1830-luvun lopulla, 1840-luvun alussa) oli alettu koota, kääntää ja varustaa tarpeelli-

sin nootein.297 

 

Kun työn arvokkuus kansallisen perinnön vaalijana ja tunnetuksi tekijänä oli perusteltu, osoitettiin 

lehden lukijoille, miten he voisivat osallistua tähän työhön. Koska julkaisutoiminta kärsi varojen 

puutteesta, kehotettiin niitä, joille se oli mahdollista, liittymään arkeologisen yhdistyksen kannatta-

jajäseniksi. Jäsenhankinnassa vedottiin työn tärkeyden ohella kansallisten merkkihenkilöiden, kuten 

Daniel O’Connellin antamaan esimerkkiin.298 Kiinnostusta viriteltiin myös julkaisemalla katkelmia 

itse dokumenteista tai niihin perustuvista tutkielmista.299  

 

Irlannin historia tuli kirjoittaa uudelleen. Thomas Davis antoi The Nationissa neuvoja, miten histo-

riaa tutkitaan ja kirjoitetaan. Hän korosti kunnollisen lähdepohjan merkitystä historiallisissa töissä, 

samoin kuin ilmiöitten liittämistä laajempiin kokonaisuuksiin. Näkökulman oli oltava kansallinen. 

Vastakohtana oli englantilainen, valloittajan irlantilaisvihamielinen näkökulma. Nuo väärät, irlanti-

laisia jakavat, lannistavat ja halventavat näkemykset tuli oikaista kansan mielessä, jotta irlantilaisten 

käsitys itsestään ja maastaan sekä englantilaisista ja Englannista muuttuisivat.300 Itse hän pyrki esi-

merkiksi kirjoittaessaan Wolfe Tonen elämäkertaa tekemään tarkistuksia vielä elossa olevilta tapah-

tumien silminnäkijöiltä.301 

 

Nuorirlantilaiset kirjoittivat itsekin lyhyitä tutkielmia. Charles Gavan Duffyn ideoimassa The Libra-

ry of Ireland  -sarjassa esimerkiksi julkaistiin uusi nide historiaa, kaunokirjallisuutta tai runoutta 

joka kuukausi lähes kahden vuoden ajan.302 Ensimmäiset niteet ilmestyivät vuoden 1845 aikana. 

Thomas MacNevinin History of the Volunteers ja John Mitchelin Life and Times of Aodh O´Neill 

olivat puhtaasti historiallisia tutkielmia.303 Davis työsti syksyllä 1845 Wolfe Tonen elämäkertaa 

                                                                                                                                                                                                 
296 Eagleton, s.127- 129. 
297 Ancient Irish Literature, The Nation 15.10.1842. 
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sarjaa varten, mutta ei ehtinyt alkua pidemmälle ennen odottamatonta kuolemaansa.304 Duffy suun-

nitteli (muttei toteuttanut) historiaa otsikolla Great Popish Rebellion ( 1641 ) ja Thomas Francis 

Meagher otti asiakseen valaista Vilhelm Oranialaisen aikaisia sotia.305 

 

Nuorirlantilaisilla oli muitakin, yksittäisiä historiallisen tietämyksen kohentamiseen tähtääviä kirjal-

lisia projekteja. He esimerkiksi suunnittelivat kolmiosaista, irlantilaisten oraattoreiden puheiden 

kokoelmaa. Osa puheista oli tuolloin tyystin kokoamatta, osaa taas oli erittäin vaikea saada käsiinsä. 

Kirjasarjan aloitusosa oli määrä pyhittää itsenäisyyden puolesta 1780-luvulla sanan säilää käyttä-

neille puhujille. Davis kokosi John Philpot Curranin ja Maddyn Henry Grattanin puheet. Kumpikin 

kirjoitti kokoelman johdannoksi vielä henkilöstään elämäkerran.306 

 

Toiseen osaan oli tarkoitus kelpuuttaa puheita irlantilaismiehiltä, jotka olivat tehneet suuria palve-

luksia britti-imperiumille. Kolmanteen osaan kaavailtiin katolisen vapausagitaation suuria puhujia. 

MacNevin työstikin Sheilin puheet ja kirjoitti niille johdannon.307 Muut jäivät mitä ilmeisimmin 

toteutumatta, sillä ainakaan Duffyn kirjoissa ei mainita, että suunnitelma olisi viety loppuun asti.  

 

Jonkinlaisen käsityksen nationlaisten suurisuuntaisista valistussuunnitelmista saa esim. silmäilemäl-

lä Davisin hahmotelmaa tuleviksi projekteiksi. Historia on keskeisesti esillä. Tavoitteena oli tuottaa 

Irlannista sekä tavallisia että historiallisia karttoja, ottaa uusia painoksia historiallisista pamfleteista, 

kirjoittaa historioita eri sodista, saada aikaiseksi kuvitettu kokonaisesitys Irlannin historiasta, kir-

joittaa elämäkerrat kotimaisista suurmiehistä, perustaa kiertävä musiikkikirjasto, tuottaa kansallisia 

almanakkoja jne.308 

  

Kiireisimmäksi kirjalliseksi hankkeeksi nuorirlantilaiset nostivat Irlannin historian yleisesityksen 

kirjoittamisen. Heidän ehdotuksestaan The Repeal Association tarjosi palkintoa kunnollisen histori-

an oppikirjan kirjoittamisesta.309  Laajan yleisesityksen kirjoittamista puitiin toistuvasti toveripiiris-

sä. Hanke arvioitiin äärimmäisen tärkeäksi, mutta samalla erittäin vaativaksi.310 
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Historiantutkimus ja historiankirjoitus nähtiin tieteenä, mutta myös asiaan vihkiytyneen sivistyneis-

tön harrasteena. Historian hieman epämääräinen status oli helposti ymmärrettävissä, sillä ensimmäi-

set historian oppituolit oli perustettu eurooppalaisiin yliopistoihin vasta 1810-luvulla. Vaikka seu-

raavina vuosikymmeninä historia vakiintui muodollisesti oppialaksi Euroopassa omine ammattileh-

distöineen,311 Irlannissa ei Ossi Päärnilän tutkimuksen mukaan koko 1800-luvun aikana syntynyt 

ammattimaista kansallista historiankirjoitusta eikä esimerkiksi Dublinin Trinity Collegeen perustet-

tu Irlannin historian professuuria kuin vasta vuonna 1909.312 

  

Esimerkiksi Petrie’tä ja O’Donoghue’ta kutsutaan tiedemiehiksi (scholar) ja heidät nähdään oman 

aihealueensa auktoriteetteina. Nuorirlantilaisten kirjoituksista syntyy mielikuva, että muinaismuis-

toista, esineellisestä jäämistöstä sekä vanhoista iirinkielisistä käsikirjoituksista menneisyyttä hah-

mottelevat miehet ovat ammattilaisia, tiedemiehiä, kun taas tuoreempaa historiaa tulkitsemaan kel-

paavat vähemmänkin spesialisoituneet harrastelijat. Viritteliväthän nuorirlantilaiset Irlannin histori-

an kokonaisesityksen kirjoittamista toveripiirin hankkeena. 

 

Toisaalta nuorirlantilaisten historiaa käsittelevät runot ja balladit, samoin julkilausutut ajatukset 

historian merkityksestä ja tehtävästä, ilmentävät historiankirjoituksen kaunokirjallista luonnetta. 

Historian korkein velvollisuus oli herättää isänmaanrakkautta ja kasvattaa ihmisistä hyveellisiä kan-

salaisia. Siihen ei pelkkien tosiasioiden latelulla ollut mahdollista päästä. Toki esimerkiksi balla-

deissa tuli tukeutua tosiasioihin eli käyttää lähteitä oikein ja tehdä esimerkiksi topografisia tutki-

muksia tapahtumapaikoista.313 

 

Nationlaiset julistivat, että jos Irlanti olisi kansallisesti terve, kirjat, kuvat, patsaat ja musiikki olisi-

vat tehneet maan historiaa tutuksi kaikille irlantilaisille.314 

 

The Nationin ja Charles Gavan Duffyn muistelmateosten perusteella olen hahmotellut nuorirlanti-

laisen menneisyyskuvan keskeisimmät teemat. Ne ovat Irlannin sivilisaation saavutukset ennen 

englantilaisvaltaa, vuosisatainen taistelu valloittajaa vastaan, Irlannin kokema sorto ja tyrannia 

sekä suurmiesten merkitys kansakunnan vaiheissa. Miten kirjoituksilla rakennettu menneisyyskuva 
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sitten vastasi kansallisen projektin tarpeisiin, sitä tarkastelen käyttäen apuna Garth Stevensonin laa-

timaa kansallisen historian tehtävälistaa. 

 

 Nämä keskeiset tehtävät ovat kansakunnan käsitteellisten rajojen määrittely eli tietyn tapahtu-

man mahdollisuus määrittää sitä, ketkä kuuluvat kansalliseen yhteisöön, ketkä eivät. Vahvistaminen 

merkitsee sitä, että tapahtumat tai henkilöt herättävät ylpeyttä kansasta/kansakunnasta. Yhdessä 

sureminen liittyy koko kansallista yhteisöä koskettaneeseen kärsimykseen. Kärsijänä on silloin 

merkittävä osa kansaa tai sen edustajiksi katsotut henkilöt. Legitimointi liittyy siihen, että jokin 

menneisyyden arvostettu ja ihailtu tapahtuma, henkilö, toiminta tai tavoite osoitetaan yhdenkaltai-

seksi nykyisten vastaavien kanssa. Inspiraatio tarkoittaa sitä, että menneisyyden tapahtuma tai 

henkilö tuntuu osoittavan, että kansallinen asia lopulta voittaa, vaikka tilanne nyt näyttäisikin 

epäsuotuisalta.315  

                                                          

 

4.2. Muinainen onnen ja menestyksen aika 

 

Kiinnostus Irlannin kelttiläiseen menneisyyteen oli herännyt 1700-luvulla. Esimerkiksi The Royal 

Irish Academy oli perustettu vuonna 1785 erityisesti edistämään Irlannin muinaisuuden, englanti-

laisvaltaa edeltävän ajan tutkimusta. Keltit nähtiin sankarillisena kulttuurikansana, joka taisteli uh-

rautuvasti puolustaessaan vapautta. Hyveellisyys uskonnollisessa mielessä ja myös kansalaisina 

esitettiin kelteille tyypillisenä.316 Nuori Irlanti -ryhmän ajattelussa tämä kelttiläis-innostus näkyi 

vahvana. 

 

Kuten romantiikan sävyttämälle kansa-kuvalle oli tyypillistä, nuorirlantilaisetkin näyttävät ajatel-

leen, että kansa, irlantilainen yhteisö, Irlanti oli ollut olemassa muinaisista ajoista lähtien.317 

Keitä esimerkiksi varhaisimmat asukkaat olivat olleet, siitä ei ollut täyttä varmuutta, mutta nuorir-

lantilaiset korostivat, että saarelle oli tullut jossain vaiheessa foinikialaisia.318 Irlannin kerrottiin 

olleen tuttu kreikkalaisille jo 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua, samoin mainittiin tyroslaisten ja 

karthagolaisten käynen kauppaa saaren asujaimiston kanssa.319 Tällainen oman historian sitominen 

 
315 Stevenson, s. 906-907. 
316 O’Day, s. 48. Tätä perintöä vaalittiin ja voimistettiin useissa yhdistyksissä. Nimekkäimpiä näistä  olivat The Gaelic 
Society of Dublin (perustettu vuonna 1806), The Iberno-Celtic Society (1818), The Celtic Society (1843) ja The Ossi-
anic Society (1853). 
317 The Song of ’44, 8´(Brutus). The Nation 17.2.1844. 
318 A Chronology of Ireland. The Nation 7.12.1844. Liite 5. Celts and Saxons, (runo). Runoliite 6. 
319 Repeal Dictionary. The Nation 9.11.1844. Samaan hengenvetoon sanottiin, että Englanti oli melko tuntematon (un-
noticed) näille mahtikansoille. 

 



 - 52 -

johonkin tunnettuun antiikin kansaan oli tavallista 1700-luvulla ja sen ajan historioitsijoilta tämä 

käsitys foinikialaisyhteydestä olikin peräisin.320 

 

Nuorirlantilaiset pyrkivät luomaan muinaisesta Irlannista valtiomaisen kuvan. Hajanaisten heimo-

jen ja kilpailevien päälliköiden yhteiskunta esitettiin yhtenäisenä kokonaisuutena. Yhtenäisyyden 

vaikutelmaa luotiin mm. esittämällä muinaiset kuninkaat mahtavina hallitsijoina. Kun esim. viimei-

nen pakanakuningas, Dathi, kuoli, Alpeilla salamaniskuun, suri Erin (Irlanti) monarkkia.321 Samoin 

Brian Borua luonnehditaan monarkiksi.322 Esimerkiksi The R.A.:n Volunteer -kortissa Brian Boru, 

Dathi ja vieläpä Ollamh Fodha on kuvattu päässään kruunu.323 Kortin selostuksessa nämä muinaiset 

sankarit rinnastetaan roomalaisiin. Siten ainakin rivien välistä rinnastetaan muinainen Irlanti antii-

kin Roomaan.  Ollamh Fodhaa luonnehditaan suureksi lainsäätäjäkuninkaaksi ja Dathia Irlannin 

Trajanukseksi, soturikuninkaaksi.324 

 

Valtiomaisuuden korostamisella painotettiin sitä, että vieraat skandinaavit, normannit ja saksit oli-

vat toimineet rikollisesti tunkeutuessaan toisen valtion alueelle. Kyse ei ollut mistään järjestäyty-

mättömän alueen haltuunotosta vaan aggressioista muinaista Irlannin valtiota vastaan. Tämä näkö-

kanta tuotiin voimallisesti esiin retoriikassa nimittämällä tulijoita maahantunkeutujiksi, valloittajiksi 

tai esimerkiksi ulkomaalaisiksi.325 Muinaisen sivilisaation lopulliseksi tuhoksi katsottiinkin koitu-

neen vahvemman naapurin alhainen kateus.326 

 

Englantilaisvaltaa edeltänyt aika nähtiin onnen aikana, kunniakkaana vapauden aikana.327 Tuon 

aikainen Irlanti esitettiin paratiisina, jossa vauraus vallitsi.328 Duffy esimerkiksi kertoo, että juuri 

tämä historia vakuutti Thomas Davisin irlantilaisten kyvystä hallita itse itseään. Hänen mielestään 

saaren varhainen sivilisaatio, jota leimasi vilkas kaupankäynti ja suurta kauneutta luonut ammatti-

taito, todisti irlantilaisen rodun kapasiteetista.329 

                                                           
320 Coakley, s. 543-544. 
321 The Fate of Dathi. The Nation 30.3.1844. 
322 Battle of Clontarf, (runo). The Nation 24.6.1843. 
323 Boycen kirjan kansi. 
324 Volunteers’ New Card. The Nation 22.4.1843. 
325 The Munster War-Song A.D.1190. The Nation 7.1.1843; Western War Song A.D. 1642 from the Irish, ( Shamrock 
). The Nation 4.2.1843;  The Irish Brigade, ( artikkeli ). The Nation 7.6.1845.  
326 Duffy 1890, s. 9. 
327 The Past, (runo). The Nation 4.11.1843; The Dream, (Delta). The Nation 13.5.1843; What are Repealers? The Na-
tion 11.11.1843 
328 The Dream, (Delta). The Nation 13.5.1843. 
329 Duffy 1890, s. 9. 

 



 - 53 -

 

Tämän kulta-ajan maineikkain periodi löytyi varhaiselta keskiajalta. Irlanti, joka oli sivussa man-

ner-Euroopan myllerryksistä, tarjosi tuolloin turvapaikan tieteen harjoitukselle ja kristinuskolle.   

Irlannista lähti useita, myöhemmin pyhimyksiksi julistettuja, apostoleita viemään evankeliumia 

pakanoille. The Nationissa korostettiin näiden pyhimysten olleen alkuperältään irlantilaisia, vaikka 

muut kansat olivat yrittäneetkin omia heidät.330 

 

Menestys sodassa nähtiin vakuuttavana merkkinä sivilisaation voimasta. Varhaisten irlantilaisten, 

erityisesti kelttien sotaisat retket ympäri Eurooppaa ja naapurisaarelle saivat arvostusta, mutta il-

meisesti vähäisten lähteiden vuoksi tuonaikainen sotamenestys käsiteltiin hyvin yleisellä tasolla. 

Erityisen makoisalta maistui se, että Britanniakin oli ollut heidän vallassaan.331 

 

Tämä menestyksen aika kulminoitui voittoisaan taisteluun. Yleisesti, mutta suurella arvostuksella ja 

merkittävän usein, kerrattiin Clontarfin taistelua vuodelta 1014, jossa irlantilaiset löivät Brian Bo-

run johdolla viikingit.332  

 

Jo viittätoista vuotta aiemmin Boru oli saanut merkittävän voiton viikingeistä ja leinsteriläisistä  

Glenn Mámassa ja noussut melkein koko Irlannin johtajaksi. Kuitenkin Clontarf jätti sen täysin var-

joonsa jo paljon ennen nuorirlantilaisten historian tulkintaa.333 

  

Muinainenkin voitto hiveli kansallista itsetuntoa ehkä enemmän, mitä voisi luulla. Koska kansan 

historiakäsitys tavallisesti nojasi suulliseen perinteeseen, joka inhimillisten rajoitusten vuoksi ei 

voinut ulottua kovin monen vuosisadan taakse, irlantilaisten saavuttama voitto saattoi olla monelle 

uutinen (vanhanpuoleinen). Englantilaisten voitollisuuteen ja herruuteen koulituille irlantilaisille 

kerrottiin lisäksi, että naapurisaaren saksit eivät mahtaneet mitään viikingeille. Vielä silloin kun 

irlantilaiset löivät pohjoisen miehet Clontarfissa, saksit sietivät orjuutustaan.334 Tilanteet tietenkin 

osoittivat myös sen toiveita herättävän seikan, että kansojen voimasuhteet muuttuivat aikojen saa-

tossa. 

                                                           
330 Robbery of Ireland - Our Saints and Sages. The Nation 10.12.1842; Irish War Song, A.D.1689. The Nation 
15.7.1843. 
331 The Fate of Dathy. The Nation 30.3.1844. 
332  Irish War-Song - A.D.1843. The Nation 15.4.1843;Irish War Song, A.D. 1689. The Nation 15.7.1843; The Green 
Flag. -1647, (M.J.B). The Nation 14.9.1844. 
333 Stevenson, s. 909. 
334 The Dalcassian’s War-Song - 1014, (M.J.M’C). The Nation 1.4.1843. Runossa sanotaan, että vaikka saksit sietävät 
kahleitaan, me otamme voiton merirosvotanskalaisista. 

 



 - 54 -

 

Clontarfissa irlantilaiset olivat voittaneet ulkomaisen maahantunkeutujan rajulla taistelulla.335 Voi-

ton avaimina kiitettiin myös Brian Borun kyvykkyyttä johtajana ja erityisesti sitä, että eripuraiset 

irlantilaiset olivat kerrankin yhtyneet. Tuon vanhan taistelun merkitys nuorirlantilaisten tulkkaama-

na olikin ennen muuta sen tarjoamassa opetuksessa; voitto viikingeistä oli saavutettu yhtymällä. 

Sitä opetusta toivottiin jälkipolvien seuraavaan maansa ja kansansa parhaaksi.336  

 

Clontarfin voitto oli helppo nähdä kansallisena voittona: vieraan sortajan mahti oli murrettu. Taiste-

lun luonteen kansallisuutta ei oikeastaan katsottu tarpeelliseksi edes perustella, joskus saatettiin 

mainita, että Boru oli lyönyt viikingit vihreän lipun alla.337 

 

Toisaalta tuotiin esiin Brian Borun kristillisyys.338 Kuinka hän ennen tuota pitkäperjantain taistelua 

nosti veren tahriman ristin ylös ja kehotti joukkoja taistoon/kostoon maan, uskon ja lapsien puoles-

ta.339 Taistelun ajoittuminen pitkäperjantaille, Brian Borun kuolema, voitto viikingeistä ja se, että 

kaikki irlantilaiset olivat vielä Rooman kirkon helmassa, teki tapahtumasta otollisen aiheen kansal-

liselle myytille. Uskonnollisen puolen esilläpito ei ollut kannanotto katolisen, ei protestanttisen opin 

tai sen kannattajien puolesta. Borun kuolema maan vapauden puolesta oli helppo tulkita menestyk-

selliseksi lunastustyöksi. 

 

Muinainen suuruuden aika nähtiin myös esimerkkinä tulevaisuudelle. Monille nationalistisille liik-

keille onkin ominaista, että niiden haavekuva tulevaisuudesta saa runsaasti vaikutteita todellisesta 

tai kuvitellusta “suuresta” menneisyydestä. Erityisen tyypillistä tämä on yhteiskunnissa, joissa mo-

derni ja perinteinen elämänmuoto elävät rinnakkain.340 Tämä tyypillisyys toteutui 1800-luvun alku-

puolen Irlannissa: vanhakantaisen maatalouden Irlanti joutui elämään aikansa teollistuneimman 

valtion yhteydessä. 

 

Ajatus, että Irlannin uusi kukoistus muistuttaa jo muinoin koettua aikaa, tulee usein ilmi teksteissä. 

Runokielellä saatettiin maalailla, kuinka uuden ajan merkkinä apilankukkasi kukkivat jo lakastu-

                                                           
335 Battle of Clontarf, (runo). The Nation 24.6.1843; The Battle-Axe Song - Clontarf, (H.). The Nation 14.10.1843. 
336 O’Grive describing a bivouac of O’Neill’s followers, after the battle of Kinsale, ( M.J.M’C ). The Nation 
17.12.1842; Battle of Clontarf, (runo). The Nation 24.6.1843; 
337 The Green Flag. -1647, (M.J.B.). The Nation 14.9.1844. 
338 Stevensonin mukaan tuosta taistelusta oli jo varhain merkintöjä lähteissä. Niissä Borun usko oli ollut yhtä lailla esillä 
kuin ulkomaalaisten suuri osuus hävinneessä armeijassa ja viikinkien osoittama raakuus. Stevenson, s. 909. 
339 Battle of Clontarf, (runo). The Nation 24.6.1843. 
340 Garwin 1987, s. 4. 
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matta, ja henkesi on ylpeä kuin ennen muinoin.341 

 

Esimerkiksi What are Repealers? -runossa isä kertoo pojalleen, että miljoonat repealerit ovat päät-
täneet taistella sortoa vastaan, Till Erin, once more, 
                                                               Shall shine as of yore 
                                   The land of the hero and sage, my boy! 
 
                                   That land was all Europe’s pride, my boy, 
                                   It’s glory and fame were wide, my boy, 
                                                                 And Roman and Dane, 
                                                                  Who offer’d the chain, 
                                    By the sword of its heroes died, my boy! 
                                    ….342    

Nuorirlantilaiset korostivat, että epäoikeudenmukainen maalaki oli brittiherruuden aikaansaannosta. 

Laki antoi maanomistajille oikeuden periä kohtuuttomia vuokria maan tuottoon nähden ja siksi kan-

sa eli äärimmäisessä köyhyydessä. Maanvuokraajilla ei ollut minkäänlaista oikeudellista turvaa 

mielivaltaisia vuokrankorotuksia ja häätöjä vastaan eikä oikeutta saada korvauksia tekemistään pa-

rannuksista.343 Nuorirlantilaiset korostivat, että tilanne oli valloituksen syytä. Muinaisen kelttiläisen 

lain mukainen maanomistus esitettiin ihanteellisena asiain tilana, jossa kukin sai tarpeensa mukaan. 

Brehonien lait, aidot irlantilaiset lait, saivat arvostusta.344 Englantilaishallinnon tuomaa lainkäyttöä 

kritisoitiin. Lait olivat huonoja, oikeudenkäyttö puolueellista ja hallinto tuomittavaa epätasa-

arvoisuudessaan.345 

 

Muinainen menestys oli tietenkin ylpeyden aihe, rakennusainetta kansalliselle itsetunnolle. Viesti 

oli selvä: Irlantilaiset menestyivät, jos saivat itse hoitaa asiansa. Muinaisen Irlannin valtiomaisuutta 

korostettiin, koska se legitimoi myöhempiä vaatimuksia itsehallinnosta. Uusi Irlanti ei olisi aivan 

uusi, vaan vanhan valtakunnan perillinen niin ”laillisesti”, kulttuurisesti, alueellisesti kuin kulttuuri-

sestikin. Muinaisaikana uskonto ei vielä erottanut saaren asukkaita toisistaan, mutta sen sijaan 

muusta Euroopasta kyllä. Kristinuskon tuki ja turva, ei katolilainen, ei protestanttinen vaan irlanti-

lainen. Jotain, mistä kaikki irlantilaiset voisivat olla ylpeitä. 

 

Tietenkin tällaista valtiota vastaan kohdistettu aggressio oli rikollista. Siitä seurasi, että koko eng-

lantilaisvalta oli rikollista. Tämä nationalistiselle historiankirjoitukselle ominainen kultakausi nimit-

                                                           
341 The Hopes of my Country, ( M.J.M’C ). The Nation 14.1.1843. 
342 What are Repealers? The Nation 11.11.1843. 
343 Duffy 1880, s. 159. 
344 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Udalism and feodalism. 
345 Prose Writings of Thomas Davis, s. 44-75. 
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täin katkesi tuohon normannien ja saksien invaasioon irlantilaiskansallisen tulkinnan mukaan. Ai-

van yhtä tyypillisesti seuraavaksi siirryttiin taistelunaikaan.346 

 

 

4.3. Säihkyvä miekka, hurmeinen maa 

    

Sodat, kapinat ja taistelut olivat nuorirlantilaisten propagoiman menneisyyskuvan keskeisintä ai-

neistoa. The Nationissa niihin viitattiin jatkuvasti poliittisissa artikkeleissa ja historialliset artikkelit 

saattoivat valottaa jotakin tiettyä konfliktia kokonaisuudessaan, taustatekijöitä, loppuselvittelyjä tai 

vaikkapa asiaan liittyvää lähdeaineistoa. Thomas Davisin kirjoittama Lament for the Death of Owen 

Roe O’Neill aloitti sotarunouden aallon The Nationissa, kun lehti oli ennättänyt ilmestyä runsaan 

kuukauden.347 Sen jälkeen sotaisia säkeistöjä julkaistiin useampia joka kuukausi.348 Erityisesti vuosi 

1843 oli sotalaulujen aikaa, luultavasti kahdesta syystä. Ensinnäkin jo julkaistut runot antoivat intoa 

ja virikettä, toiseksi Repeal-liike oli voimissaan ja usko nopeaan ratkaisuun eli vahvana. 

  

Nuorirlantilainen innostus sotiin ja taisteluihin ei ollut poikkeuksellista; ne ovat olleet perinteisesti 

menneisyyden kuvauksissa keskeisiä. Huomionarvoiseksi nuorirlantilaisten hurmeiset säkeistöt ja 

muutkin aihealueen tekstit tekee se, että niissä sama historia, joka oli kylvänyt kansallista eripuraa 

ja huonommuuden tunnetta, pyrittiin nyt kääntämään täysin vastakkaisten tunteitten lähteeksi. Se, 

miten viimeinenkin miekansivallus hyödynnettiin irlantilaisuuden rakentamis- ja muokkaamispro-

jektissa, puolestaan kelpaa kouluesimerkiksi menneisyyden mobilisoinnista aikalaistarpeisiin. 

     

Sotien, kapinoiden ja taistelujen käsittelyssä oli selkeästi erottuvat, jatkuvasti toistuvat teemat kos-

kien esimerkiksi taisteluun käymisen motiiveja sekä voittojen ja tappioiden     

syitä ynnä  seurauksia. Samoin nuorirlantilaisessa menneisyyskuvassa muutamat taistelut ja sodat 

saivat erityisen paljon huomiota, vaikka sotarunouden aihekirjo olikin laaja. 

 

Nationlaisten käsitys Irlannin ja sen kansan elosta vieraan vallan alaisuudessa oli yksiselitteisen 

negatiivinen. Kansan ja maan asemaa niin heidän aikanaan kuin menneinä vuosisatoinakin kuvail-

                                                           
346 Coakley, s. 546-548. 
347 Lament for the Death of Owen Roe O’Neill, ( A Celt ). The Nation 19.11.1842. 
348 Esimerkiksi joulukuun 1842 ja tammikuun 1843 runoista seuraavat käsittelivät sotaista aihetta. Nimetön runo Elisa-
bet I:n aikaisesta Irlannin rauhoittajasta. The Nation 3.12.1842; The Soldier’s Death. The Nation 3.12.1842; Song of the 
United Irishmen. The Nation 10.12.1842; The Death of O’Brien. The Nation 24.12.1842; Hofer, ( O’Niall ). The Nation 
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tiin jokaisessa lehden numerossa orjuudeksi tai vankeudeksi.349 Orjuus ja kahleet ( fetters, chains ) 

esiintyivät toistuvasti retoriikassa. Yhtä vahvasti olivat esillä myös Irlannin ja irlantilaisten kokemat 

vääryydet, kärsimykset ja sorto. 

  

Tämä käsitys maan ja kansan kohtalosta perusteli taisteluun ryhtymisen väkevästi; Irlantilaiset puo-

lustivat sodissa ja kapinoissa vapauttaan tai pyrkivät katkaisemaan sitä rajoittavat kahleet.350 Sa-

moin sorron vastustus ja vääryyksien oikaisu esitettiin kimmokkeena tarttua miekkaan.351 Koska 

kärsimykset ja sorto nähtiin nimenomaisesti vieraan vallan syynä, uskottiin vapautumisen myös 

oikaisevan vääryydet ja tuovan oikeudenmukaisuutta. Vieras hallitsija hallintoineen näyttäytyi ty-

rannina/ tyranniana352, despoottina353 ja ennen muuta vieraana (foreign, alien ).354 Hallintoa luon-

nehditaan veriseksi, rikolliseksi ja kirotuksi.355 Toisinaan vieras hallinto ja sen Irlannille ja irlanti-

laisille aiheuttama kärsimys ja tuska kuvataan äärimmäisen värikkäin, uskonnollisin sanankään-

tein.356 Uskonnollista retoriikkaa viljeltiin muutoinkin. Oman maan ja vapauden puolustaminen 

nähtiin pyhänä tehtävänä. Irlanti korotettiin pyhäksi maaksi.357 

 

Nuorirlantilaiset korostivat, että irlantilaiset puolustivat taisteluissa omaa maataan358, omaa kotiaan 

ja läheisiään359 sekä omia lakejaan360. Omien maiden, lähiympäristön takaisinvaltauksen jälkeen 

                                                           
349 Coakley, s. 548–549. Coakley sanoo, että taistelun aikaan liittyy usein se käsitys, että kansa on sorron kohteena. 
350 The Munster War-Song A.D. 1190. The Nation 7.1.1843; The Lament of Mac Murchard, ( Montanus ). The Nation 
7.1.1843; Western War Song A.D. 1642 from the Irish, ( Shamrock ). The Nation; 4.2.1843; The Mountain War-Song - 
A.D.1690, (Shamrock ). The Nation 12.8.1843; Who Speaks or Strikes, (Desmond). The Nation 5.10.1844. 
351 The Union, (runo). The Nation 22.4.1843; The Gathering of the Nation. A.D.1646, (J.). The Nation 9.9.1843; The 
Song  of  the Penal Days, (käännetty iiristä). The Nation 16.9.1843; Wexford, (artikkeli). The Nation 26.7.1845  
352 O’Grive describing a bivouac of O’Neill’s followers, after the battle of Kinsale, ( M.J.M’C ). The Nation 
17.12.1842; The Munster War-Song A.D. 1190. The Nation 7.1.1843; The Lament of Mac Murchard, ( Montanus ). The 
Nation 7.1.1843; The Hopes of my Country, ( M.J.M’C ). The Nation 14.1.1843; Divide and Conquer, (artikkeli ). The 
Nation 4.11.1843; Shule Agra, (M.J.B.). The Nation 7.12.1844. 
353 Sonnet, to Erin, ( Edward Boyle ). The Nation 29.10.1842; The Saxon Shilling, (The Belfast Vindicatorin päätoimit-
taja). The Nation 28.1.1843; Weep no more - A National Ode, (Clericus). The Nation 11.2.1843; Irish War-Song - A.D. 
1843. The Nation 15.4.1843;What are Repealers?, (runo). The Nation 11.11.1843. 
354 The Lament of Mac Murchard, ( Montanus ). The Nation 7.1.1843; Orange and Green Will Carry the Day, (The 
Celt.). The Nation 14.12.1844.  
355 The Past, (runo). The Nation 4.11.1843. 
356 The Mountain War-Song - A.D.1690, (Shamrock). The Nation 12.8.1843. 
357 Dedication of the Harp of ”The Nation”, (Shamrock). The Nation 6.4.1844; A Song of Our Symposiac, (M.). The 
Nation 6.4.1844. 
358 The Death of O’Brien. The Nation 24.12.1842; The Green Flag. -1647, (M.J.B). The Nation 14.9.1844; 
359 O’Grive describing a bivouac of O’Neill’s followers, after the battle of Kinsale, ( M.J.M’C ). The Nation 
17.12.1842; The Green Flag. -1647, (M.J.B). The Nation 14.9.1844. 
360 O’Grive describing a bivouac of O’Neill’s followers, after the battle of Kinsale, ( M.J.M’C ). The Nation 
17.12.1842; A Rally for Ireland - June, 1689, (runo). The Nation 17.6.1843. 
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mennään vapauttamaan koko maa.361 Viholliset olivat ulkopuolisia, vieraita tunkeilijoita (intruder, 

invader, stranger, foreigner ).362 Tarkemmin määriteltynä sakseja363 tai sassenacheja.364 Tyrannin 

orjat ja kätyrit viitannevat niihin irlantilaisiin, jotka asettuivat englantilaisten puolelle.365 Vastusta-

jan vaikuttimet käyttää väkivaltaa olivat tietenkin kääntäen löydettävissä irlantilaisten taistelun syis-

tä. Näin lukien vastustaja pyrki miekan voimalla joko riistämään maalta ja kansalta sen vapauden 

tai jatkamaan vankeutta. Samoin vihollinen halusi turvata sorron ja tyrannian jatkumisen. Myös 

paljas halu ryöstää, tuhota, tappaa ja häpäistä pyhä löydettiin nationlaisissa teksteissä usein englan-

tilaisten kimmokkeiksi toimia.366 

 

Nationlaisten pyrkimys uskontorauhan rakentamiseen näkyi sotien ja kapinoitten syiden erittelyssä. 

Englantilaiset kyllä kuvattiin ryöväämässä ja häpäisemässä alttareita ja temppeleitä tai tappamassa 

munkkeja ja pappeja, mutta sen katsottiin kumpuavan heidän brutaalista luonnostaan, kykenemät-

tömyydestä ymmärtää henkisiä arvoja, ei uskonkiihkosta.367 Samoin joissakin teksteissä irlantilais-

ten kerrottiin puolustavan alttareitaan ja uskoaan. Kuitenkin niputtamalla alttarien ja uskon varjelu 

tavallisesti yhteen maan, kodin ja läheisten puolustamisen kanssa,368 murrettiin ajatus, että uskonto 

olisi ollut perussyy vihanpidolle. Uskonto alttareineen ja pyhäkköineen oli vain osa yhteisöä, joka 

oli joutunut sortajan aggression kohteeksi. 

 

Nationlaiset korostivat, että uskontoa oli käytetty tekosyynä omaisuuden ryöstölle.369Tämä perus-

asenne näkyi erityisesti 1500- ja 1600-luvuilla Irlannissa käytyjen sotien käsittelyssä. Nuorirlanti-

laisille ne eivät olleet uskonsotia vaan isänmaallisten irlantilaisten taistelua valloittajaa vastaan. Osa 

irlantilaisista oli mennyt vihollisen puolelle, mutta ei uskonnon vaan itsekkyytensä ajamina.370 Soti-

                                                           
361 O’Sullivan’s Return, (runo). The Nation 8.4.1843. 
362 The Munster War-Song A.D.1190. The Nation 7.1.1843;Western War Song A.D. 1642 from the Irish, ( Shamrock ). 
The Nation 4.2.1843; The Harp of  the Nation, (runo). The Nation 29.4.1843; The Battle of Aughrim, (runo). The Na-
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363 The Death of O’Brien. The Nation 24.12.1842; The Battle of Slievelogher, (Montanus). The Nation 25.3.1843; The 
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War-Song, (Shamrock). The Nation 15.4.1843. 
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en kansallista luonnetta tuodaan esiin esimerkiksi korostamalla toisen osapuolen ulkomaisuutta. 

Näin ollen Vilhelm Oranialaisen hollantilaisuutta, muukalaisuutta mainittiin pidetään esillä.371 

 

Sotien ja kapinoitten käsittelyssä ylipäänsä keskitytään vain siihen, mitä Irlannissa tapahtui, laa-

jemmat yhteydet jätetään huomiotta. Nuorirlantilainen tulkinta historiasta oli siinä mielessä yksi-

puolinen, että milloin laajempi perspektiivi palveli heidän kansallista missiotaan, se otettiin lukuun, 

milloin esimerkiksi eurooppalainen toimintaympäristö olisi saattanut selittää brittien toimivan 

muusta syystä kuin silkasta vihasta irlantilaisia kohtaan, siitä vaiettiin.372 Tutkituissa teksteissä ei 

nimittäin edes vihjata siihen suuntaan, että englantilaisten toimia joskus olisi motivoinut esimerkik-

si halu palauttaa järjestys, suojella jonkun tahon omaisuutta tai henkeä tai vaikkapa turvata maata 

ulkomaiselta uhalta. 

 

Ne syyt, joita taisteluille esitettiin, ne sananvalinnat, joilla hyvät-pahat, me-ne, irlantilaiset-saksit 

eroteltiin kertoivat, että irlantilaisten taistelu oli oikeutettu. Sama retoriikka osoitti myös selkeää 

erillisyyttä Irlannin ja Englannin sekä irlantilaisten ja englantilaisten välillä. Tietyillä käsitteillä, 

esim. vihollinen, vieras ja ulkomaalainen, annettiin vahva mielikuva välimatkasta kansallisuuksien 

välillä.  

 

Sota tietenkin jo sinällään edusti (edustaa) äärimmäistä vastakkainasettelua. Englanti nähtiin yksise-

litteisesti vihollisena, julmana vanginvartijana, joka alhaisine motiiveineen näännytti irlantilaiset ja 

Irlannin. Sitä sopi tai oikeastaan tuli vihata ja halveksia. Vaikka sodat toistuvasti olivatkin päätty-

neet irlantilaisten tappioksi, sitä ei tarvinnut hävetä eikä niistä taisteluista tullut vaieta. Häpeä oli 

sen, joka oli käynyt sotaan alhaisista syistä. Ajatus siitä, että irlantilaiset olivat sotineet oikean, lä-

hes pyhän asian puolesta, palveli paitsi vahvana oikeutuksena taistelulle, niin myös röyhisti kansal-

lista rintamusta. Varmemmaksi vakuudeksi kansallisen taistelun oikeutuksesta omana aikanaan ja 

menneisyydessä annettiin teksteissä toisinaan ymmärtää, että Jumala oli irlantilaisten puolella.373   

  

Kamppailu Unionilain kumoamiseksi nähtiin viimeisimpänä linkkinä kansallisen taistelun ketjus-

                                                           
371 A Rally for Ireland - June, 1689, (runo). The Nation 17.6.1843; The Irish Brigade, ( artikkeli ). The Nation 7.6.1845.  
372 Esimerkiksi omalle itsehallintovaatimukselle haettiin oikeutusta muiden kansojen vastaavista pyrkimyksistä. Toi-
saalta vaikkapa irlantilaisten Espanjalta tai Ranskalta hakema apu nähtiin vain Irlannin näkökulmasta, ei osana esim. 
eurooppalaisten suurvaltojen kilpailua. 
373Irish War Song, A.D.1689. The Nation 15.7.1843; Our Own Again, (runo). The Nation 16.11.844; Songs for the 
Street and the Field. No.III. - The Dear Little Island, (M.J.B.). The Nation 28.12.1844. 
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sa.374 Koska orjuus ja sorto edelleen vallitsivat saarella nuorirlantilaisen tulkinnan mukaan, oli 

myös Repeal-taistelu oikeutettu. Paitsi oikeus, niin väkevä velvoite, kutsui irlantilaiset nousemaan 

vierasta tunkeilijaa vastaan nyt, kuten oli kutsunut menneinäkin vuosisatoina. 

  

Kaikissakin tekstilajeissa, mutta runoissa erityisen vahvasti artikuloituna, vaadittiinkin irlantilaisia 

heräämään taisteluun oman maan ja kansan puolesta. Irlantilaisten valiteltiin olevan unessa, horrok-

sessa, lumouksen alaisina, tyytyneenä kurjaan kohtaloonsa.  Artikkeleissa ja osassa runoja viesti 

kohdistettiin suoraan aikalaisille.375 Monissa runoissa kuitenkin liikuttiin menneillä vuosisadoilla 

samoissa tunnelmissa. Niissä isänmaanystäviä tosin kutsuttiin tai vaadittiin selkeästi tarttumaan 

aseisiin,376 kun omaan aikaan sijoittuvissa teksteissä puhuttiin yleisellä tasolla taistelusta. Yhtäkaik-

ki sanoma oli helposti tulkittavissa omaan aikaankin sopivaksi. 

 

Benedict Andersonin mukaan tällaiset kielikuvat unessa olevasta kansakunnasta, jonka tuli herätä, 

olivat hyvin tyypillistä eurooppalaisille nationalismeille 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Sa-

moin ajatus siitä, että kunniakkaitten esi-isien perintö on tärvätty kunniattomasti, näyttäisi olleen 

esimerkiksi kreikkalaispatrioottienkin huolena.377 

 

The Nationissa menneitten sukupolvien asettama esimerkki ja velvoite taistella tuotiin esiin tietyin, 

usein toistetuin keinoin. Eräs tapa oli sanallisesti maalailla kuvaa kuolleista vapaustaistelijoista, 

jotka murheen murtamina katsoivat jälkeensä tulevia, jotka olivat taipuneet orjuuteen.378 Menneit-

ten sankaritekojen muistelu ja kertaaminen velvoittavassa hengessä tai sen maalailu, kuinka kuolleet 

urhoolliset käskevät nousta jatkamaan työtään oli myös käytetty tehokeino.379 Jatkamalla taistelua 

tehtiin kunniaa annetuille veriuhreille ja vaalittiin esi-isien muistoa ja henkeä.380 

                                                           
374 March to Clontarf, (Cuchullin). The Nation 7.10.1843; We must not Fail, (runo). The Nation 14.10.1843. 
375 Awake and Lie Dreaming No More, ( The Deserted  Collegen kirjoittaja ). The Nation 22.10.1842; Faugh a  Bal-
lagh. The Nation 29.10.1842; Address to the Enslaved Millions. The Nation 21.1.1843; Watch and Wait, (C.G.D.). The 
Nation 14.12.1844. Tässä vaiheessa runoilija katsoo, että tieto oli jo herättänyt irlantilaiset transsistaan. 
376 The Clanconnell War-Song - A.D. 1597, (M.J.M’C). The Nation 28.1.1843; The Voice of Tara. - Date Unknown. 
The Nation 19.8.1843. Käännös 1600-luvulla muistiinmerkitystä iirinkielisestä runosta; The Leinster War-Song, ( 
Shamrock). The Nation 15.4.1843. Runoa ei ole sidottu mihinkään ajanjaksoon eli on yleinen kehotus nousta sortajaa 
vastaan. ; A Rally for Ireland - June, 1689, (runo). The Nation 17.6.1843; The Mountain War-Song -A.D. 1690, (Sham-
rock ). The Nation 12.8.1843. 
377 Anderson, s. 266-267. 
378 The Minstrel’s Invocation., (E--.). The Nation 7.12.1844. Tässä runossa  luetellaan kuuluisia sukuja ja klaaneja, 
jotka aiemmin kunnostautuneet isänmaan asialla. Nyt kuolleet esi-isät huokailevat, ovatko noiden  sukujen pojat hylän-
neet maansa, kun eivät sen puolesta. 
379 The Voice of Tara. - Date Unknown. The Nation 19.8.1843; The Death of  Sarsfield, (runo). The Nation 22.4.1843; 
March to Clontarf, (Cuchullin). The Nation 7.10.1843; The Day-Dreamer, (runo). The Nation 7.9.1844. 
380 Lament for the last of the brave, (Montanus). The Nation 25.2.1843; Irish War-Song -A.D.1843. The Nation 
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Kovan kohtalon ja vääryyksien voivottelu tai itkeminen tuomittiin turhaksi.381 Epätoivoinenkin tais-

telu nähtiin parempana kuin alistuminen, sillä kuten toisteltu slogan muunnoksineen kuului, hau-

doissa nukkuvat olivat vapaita.382 Taistelua tulikin jatkaa joko voittoon tai kuolemaan asti.383 Kuo-

lema taistelussa oikean asian puolesta oli ylevä, kaunis, tavoittelemisen arvoinen kohtalo.384 Turhaa 

kuolemaa ei siinä mielessä ollut, että hengen uhraaminen piti kansallisuuden liekkiä elossa ja siirsi 

tehtävän eteenpäin.385 Surmattuja sankareita toki itkettiin ja kehotettiin suremaan, mutta ennen 

muuta siksi, että heidän kuolemansa merkitsi maalle ja kansalle orjuutta, vääryyksiä ja väkival-

taa.386 

  

Velvoite nousta taisteluun tuli siis paitsi vuosisatojen, niin myös marttyyrien ja sankarien hautojen 

takaa ja kohdistui jokaiseen irlantilaiseen sukupolveen, kunnes Irlanti olisi vapaa. Nuorirlantilaiset 

halusivatkin esittää maansa historian katkeamattomana taisteluna ulkomaista valloittajaa vastaan. 

Tulkinnan mukaan jokainen uusi sukupolvi oli päättäväisesti varjellut kansallista olemassaoloa, 

omaa irlantilaista kansallisuutta vastustamalla vierasta valtaa.387 Jatkuvaa vastarintaa korostava his-

toriantulkinta olikin The Nationissa paljon esillä. Esimerkiksi ranskalaisen historioitsijan Augustine 

Thierryn käsityksiä ja julkaisuja esiteltiin useampaankin otteeseen. Thierry nimenomaisesti tuki 

käsitystä vuosisataisesta kamppailusta ja ilmaisi arvostavansa tuota taipumattomuutta.388 

 

Jatkuvan taistelun -teema tuotiin lukijoitten tykö myös esimerkiksi niin, että sotarunot ajoittuivat 

useille vuosisadoille.389 Vastarinnan perinne ja velvoite pyrittiin iskostamaan mieliin myös vyöryt-

                                                                                                                                                                                                 
15.4.1843; The Leinster War-Song, (Shamrock). The Nation 15.4.1843; Erin -Our Own Little Isle, (runo). The Nation 
22.4.1843; A Song of Our Symposiac, (M.). The Nation 6.4.1844. 
381 Weep no more - A National Ode, (Clericus). The Nation 11.2.1843; 
382  Esimerkiksi runot The Death of  O’Brien. The Nation 24.12.1842; The Lament of Mac Mur-
chard. The Nation 7.1.1843; The Hopes of my Country. The Nation 14.1.1843; Weep no more - A 
National Ode. The Nation 11.2.1843. 
383 The Harp of the Nation, (runo). The Nation 29.4.1843; Battle of Clontarf, (runo). The Nation 24.6.1843; A Rally for 
Ireland - June, 1689, (runo). The Nation 17.6.1843; Laps of the Camp. -No.- Song of the Bivouac, (Slieve Donard). The 
Nation 13.4.1844. 
384 The Death of  O’Brien. The Nation 24.12.1842; The Leinster War-Song, (Shamrock). The Nation 15.4.1843; The 
Green Flag. -1647, (M.J.B). The Nation 14.9.1844. 
385 The Memory of the Dead. The Nation 1.4.1843.  
386 Tätä ajattelua kuvastivat esimerkiksi Lament for the Death of Owen Roe O’Neill, ( A Celt ). The Nation 19.11.1842; 
387 Duffy 1880, s. 153; 
388 Kirjallisuusosasto The Nation 26.11.1842; The Nation 3.12.1842; Information for the People. The Nation 16.9.1843; 
The Nation 4.11.1843. Hän kirjoitti myös myötätuntoisesti irlantilaisten kärsimyksistä Cromwellin ja restauraation 
aikana. 
389 Esimerkiksi ajallisesta hajonnasta ks. The Munster War-Song A.D. 1190. The Nation 7.1.1843;The Lament of 
MacMurchard, ( Montanus ). The Nation 7.1.1843. Runo käsittelee 1300-1400-luvun vaihteen vihollisuuksia;Battle of 
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tämällä teksteissä luetteloita taisteluista tai niistä esimerkillisistä henkilöistä, jotka olivat nousseet 

valloittajaa vastaan.  

 

Full often when our fathers saw the Red above the Green, 
They rose in rude but fierce array, with sabre, pike, and skian, 
And over many a noble town, and many a field of dead, 
They proudly set the Irish Green above the English  Red. 
( … ) 
Sure’ twas for this Lord Edward died, and Wolfe Tone sunk serene - 
Because they could not bear to see the Red above the Green;  
And’ twas for this that Owen fought, and Sarsfield nobly bled - 
Because their eyes were hot to see the Green above the Red. 
( … ) 
We’ll trust ourselves, for God is good, and blesses those who lean 
On their brave hearts, and not upon an earthly king or queen; 
And, freely as we lift our hands, we vow our blood to shed 
Once and for ever more to raise the Green above the Red. 390 
 
Yllä olevissa säkeissä esimerkiksi kerrotaan ensin niistä lukuisista, nimettömäksi jäävistä esi-isistä, 

jotka olivat nousseet englantilaisia vastaan. Sitten edetään taisteluihin, joita käytiin 1600-luvulla 

sekä 1700- ja 1800-luvun vaihteessa nimekkäiden patrioottien johdolla. Lopuksi taistelua luvataan 

jatkaa aina siihen asti, kunnes maa on vapaa. 

  

Kuuluisassa runossa The Memory of the Dead nostetaan malja kuolleille urheille, jotka nousivat 

1798 vaatimaan maalleen vapautta ja oikeutta. He vaalivat aikanaan elävää liekkiä, joka ei koskaan 

sammu. Nyt tehtävä annetaan eteenpäin. Runossa esitetään toive, että oikeat miehet, joissa noiden 

sankarien henki yhä elää, rohkeasti yhtyisivät ja nousisivat taisteluun vapaudesta.391  

 

The Nationin teksteissä taistelun jatkamisvelvoitteeseen liittyi usein ajatus kostosta. Taistelu nähtiin 

mahdollisuutena maksaa vääryydet, hirmuteot tai Irlannin vapauden riistäminen jne. takaisin teräk-

sellä.392 Usein kostoa vaadittiin menneitten polvien nimissä.393 

                                                                                                                                                                                                 
Leitrim - Anno Domini, 1448,, ( Montanus ). The Nation 8.4.1843; The Pass of  Plumes, ( Shamrock ). The Nation 
14.9.1844. Runo O’Mooren kannustuspuhe klaaninsa miehille ennen taisteluun käymistä lordi Essexiä vastaan eli ele-
tään vuotta 1599; The Green Flag. - 1647, ( M.J.B. ). The Nation 14.9.1844. Maljapuhe taistelun aattona.; South Mun-
ster Clans Marching to Battle in 1690, ( Torquil ). The Nation 20.1.1844.  
390 The Green above the Red, ( The Celt ). The Nation 12.10.1844. Taisteluja ja tunnetuimpia johtajia luetteloitiin mm. 
seuraavissa teksteissä; Song of the United Irishmen. The Nation 10.12.1842; The Leinster War-Song, ( Shamrock ). The 
Nation 15.4.1843; The Green Flag. -1647, (M.J.B). The Nation 14.9.1844; The Irish Brigade, ( artikkeli ). The Nation 
7.6.1845. 
391 The Memory of the Dead. The Nation 1.4.1843. Runon sanotaan olevan nationlaisten illanvieton satoa. 
392 The Clanconnell War-Song - A.D. 1597, (M.J.M’C). The Nation 28.1.1843;The Munster War-Song A.D. 1190. The 
Nation 7.1.1843; Erin - Our Own Little Isle, (runo). The Nation 22.4.1843; Fontenoy, (The Celt). The Nation 3.2.1844. 
393 The Leinster War-Song, (Shamrock). The Nation 15.4.1843. Runossa kehotetaan murhattujen poikia ryhtymään 
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Jatkuvan taistelun ja sukupolvelta toiselle siirtyvän koston velvoite linkittivät saaren asukkaat vuo-

sisataiseksi ketjuksi ja sitoivat samaan yhteisöön vielä tulevatkin polvet. Yhtälailla vastarinnan jat-

kuvuus todisti, etteivät irlantilaiset olleet hylänneet kansallista minuuttaan sulautumalla englantilai-

suuteen tai Englantiin. Se menneisyys, jonka monet nuorirlantilaisten aikalaiset mielsivät sekasor-

toiseksi tuhon ja tappioiden ketjuksi, näyttäytyi The Nationin palstoilla aivan eri valossa. Lukuisat 

sodat ja kapinat, joista useimmat olivat päättyneet tuhoon ja tappioon (se myönnettiin) eivät suin-

kaan todistaneet irlantilaisten alemmuudesta englantilaisiin nähden tai ylipäänsä heikoista esityksis-

tä taistelutantereilla. Jatkuva, toisinaan tyystin epätoivoinenkin kamppailu, osoitti kansallisuuden 

elinvoimaa. Kansallista olemassaoloa oli puolustettu sitkeästi vuosisadat, irlantilaisuuden liekki oli 

pidetty elossa äärimmäisissäkin oloissa. Eikö se osoittanut vahvuutta, ei heikkoutta? 

 

Niin sotahistoriassa kuin muussakin menneisyyskuvassa Englanti ja englantilaiset kuvattiin pelkäs-

tään vihollisina ja sortajina. Vuosisatainen yhteinen taival ei ollut millään lailla yhteinen nuorirlan-

tilaisten tulkitsemana. Irlantilaisten yhteistyö englantilaisten kanssa oli ainakin moraalisesti epäilyt-

tävää, jollei sitten suoranainen petos omaa maata ja kansaa kohtaan. 

 

Irlantilaisia oli vuosisadat värvätty Englannin armeijaan. Ne voitot sivuutettiin lähes tai tykkänään. 

Oikeastaan ainut esillä ollut taistelu tässä lajissa oli Waterloo. The Nation huomautti, että Englannin 

voittoisan armeijan sotilaista 2/3 oli irlantilaisia, lopuista suuri osa kelttiserkkuja Skotlannista. 

Myös Wellingtonin herttuan muistutettiin olevan syntyisin Irlannista. Voittoa ei kuitenkaan hehku-

teltu ja sitä paitsi tarkoituksenmukaisesti huomautettiin, ettei sotilaallinen voitto merkitse pysyvää 

kansallista ylemmyyttä voittajalle tai alemmuutta häviäjälle.394 Waterloon taistelun rasitteena nuo-

rirlantilaiselta katsannolta oli lisäksi se, että hävinnyttä armeijaa komensi Napoleon. Bonaparte kun 

kuului nationlaisessa asteikossa ehdottomasti ihailtuihin suurmiehiin.  

 

Nuorirlantilaiset korostivat Irlannin ja Englannin erillisyyden säilyneen valloituksenkin vuosisatoi-

na ja irlantilaisten taistelleen koko ajan vierasta hallintoa vastaan. Tähän mielikuvaan eivät sopineet 

sortajan joukoissa taistelevat irlantilaiset. Lisäksi se, että Englanti irlantilaisjoukkoineen oli sotinut 

usein Skotlantia ja toistuvasti Ranskaa vastaan, teki tästä historiasta entistä hankalampaa. Nuorir-

lantilaisethan korostivat irlantilaisten läheisiä yhteyksiä ja molemminpuolista sympatiaa kumman-
                                                                                                                                                                                                 
sotaan; South Munster Clans Marching to Battle in 1690, (Torquil). The Nation 20.1.1844; Laps of the Camp. -No.I.- 
Song of the Bivouac, (Slieve Donard). The Nation 13.4.1844. 
394  La Belle France. The Nation 19.11.1842. Myös The Repeal Associationin jäsenkorttiin oli kirjattu vastaava tieto  
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kin kansan suuntaan.395 

 

The Nation ei millään muotoa rohkaissut omana aikanaankaan maanmiehiään värväytymään brit-

tiarmeijaan. Päinvastoin. Emämaan joukoissa taistelun katsottiin olevan orjaveljien surmaamista, 

kunniatonta ja häpeällistä uskottoman vihollisen palvelemista.396 

 

Nuorirlantilaisten mukaan vihreän saaren sotaisa historia todisti irlantilaisten säilyttäneen irlantilai-

suutensa ja taistelleen oikeus puolellaan, mutta se todisti heidän myös sotineen urheasti. Urheus ja 

menestys eivät vain aina kulkeneet käsi kädessä. Voitot ja kunniakkaat tappiot ruodittiin itsetunnon 

kohentamiseksi, mutta myös opiksi. Sekä voitoilla että tappioilla oli ollut syynsä. Ne oli tarpeen 

ymmärtää, jos vanhat virheet aiottiin välttää ja Irlanti nostaa takaisin kansakunnaksi. 

  

Ylipäänsä irlantilaisten keskinäinen eripuraisuus todettiin pääsyyksi heidän onnettomuuksiinsa, 

mainittavimpana vieras ylivalta.397 Usein vakuuteltiinkin, että vastustaja olisi lyöty, jos irlantilaiset 

vain olisivat olleet yhdessä rintamassa.398 Lyhyetkin yhteistyöperiodit saivat mainintansa. Kuinka 

Ulsterin ja Connaughtin miehet johtajanaan Cathal O’Connor of the Red Hand löivät normannit ja 

valtasivat takaisin menetettyjä maita. Ja kuinka siitä innoituksen saaneet Munsterinkin mahtimiehet 

( Thomondin O’Brian ja Desmondin MacCarthy ) tekevät keskenään aselevon käydäkseen yhdessä 

vihollista vastaan. Ja vihollinen lyödään.399 

  

Eripuraisuus ei ollut yksin irlantilaisista itsessään lähtöisin. The Nationissa vakuutettiin, että eng-

lantilaiset olivat vuosisadat kylväneet epäsopua irlantilaisten keskuuteen voidakseen alistaa maan ja 

kansan.400 Monesti todettiin, etteivät englantilaiset olleet saaneet Irlantia haltuunsa miekan voimal-

la, rehellisessä voimainmittelössä, vaan juonittelemalla ja kavalasti usuttamalla irlantilaiset toisiaan 

vastaan.401 Lahjomalla, antamalla tyhjiä lupauksia, tekemällä petettäviksi tarkoitettuja sopimuksia 

                                                                                                                                                                                                 
irlantilaisten osuudesta  ” englantilaisessa ” armeijassa. Liite  
395 Esimerkiksi lehdessä julkaistu skotlantilainen runo omistettiin ”rakkaille veljille Skotlannissa”. The Nation 
3.12.1842. Ranskalaissympatioista ks. esim. Continental Literature. The Nation 22.10.1842; ”French Principles”. The 
Nation 12.11.1842. 
396 The Saxon Shilling, (The Belfast Vindicatorin päätoimittaja). The Nation 28.1.1843; 
397 Our Country and our Cause, (O’Niall). The Nation 1.4.1843; 
398 O’Grive describing a bivouac of O’Neill’s followers, after the battle of Kinsale, ( M.J.M’C ). The Nation 
17.12.1842; The Battle of Slievelogher, (Montanus). The Nation 25.3.1843; 
399 The Munster War-Song A.D. 1190. The Nation 7.1.1843. 
400Letters of a Protestant on Repeal. No. II. The Nation 31.12.1842; Divide and Conquer, (artikkeli). The Nation 
4.11.1843. 
401 The Battle of Slievelogher, (Montanus). The Nation 25.3.1843; The Saxon, (runo). The Nation 24.6.1843; The Harp 
of the Nation, (runo). The Nation 29.4.1843. 
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osa kansasta oli saatu tyytymään kohtaloonsa, taipumattomat oli yritetty alistaa väkivallalla.402  

Myös uskonkiihkoilu nähtiin saksien tarkoituksellisesti masinoimana hallintakeinona.403 

 

Pelkurit ja petturit olivat irlantilaiset konnat, jotka aina uudestaan olivat myyneet maansa.404 Teks-

teissä on läsnä jatkuva uhka siitä, että kansallinen asia menetetään tälläisen rintamasta lipeämisen, 

petturuuden vuoksi.405  

 

Davis listasi muita tappioiden syitä opponoidessaan käsitystä, että irlantilaiset taistelisivat huonosti 

kotisaarellaan (vaikka loistivat ulkomaisilla sotatantereilla ). Irlannissa he olivat useimmin taistel-

leet paitsi jakautuneina klaaneihin tai muihin ryhmäkuntiin, niin myös statukseltaan kapinallisina 

vailla pätevää sotilasjohtoa, kurinalaisuutta ja kunnollista aseistusta. Kun jonkin kerran tilaisuus oli 

ollut suotuisampi, he olivat vakuuttavasti osoittaneet kykynsä sotia.406 Davis mainitsi tällaisina eri-

tyisinä gloorian hetkinä Beal-an-atha-Buidhen ja Benburbin voittoisat kamppailut sekä tappioon 

päättyneet taistelut  Boyne-joella, Limerickissä, Athlonessa ja Aughrimissä 1690-luvun alussa. 

Kummassakin maineikkaassa voitossa sekä Limerickin piirityksessä tilanteen teki irlantilaisille ta-

vanomaista otollisemmaksi kyvykäs sotapäällikkö. Vilhelm Oranialaisen vastaisissa koitoksissa 

irlantilaisten asema oli poikkeuksellinen: He olivat laillisen hallituksen ( Jaakko II:n ) sotilaita, ei-

vät tällä kertaa kapinallisia.407 

  

Kansallista itsetuntoa kohotettiin todistelemalla, että irlantilaiset olivat olleet pelätty ja vaarallinen 

vastustaja vihollisilleen, vaikka useimmat sodat olivatkin lopulta kääntyneet heidän tappiokseen. 

Esimerkiksi leinsteriläisten johtajan, Art MacMurrough Kavanagh’n, kerrottiin olleen liikanimel-

tään “Englantilaisten kauhu”408, irlantilaissotilaitten muukalaisten kauhu (Terror of the Strain-

ger),409monta kertaa mainitaan, kuinka irlantilaisten sotahuuto sai vastustajan vapisemaan.410 Saa-

                                                           
402 The Lament of Mac Murchard, ( Montanus ). The Nation 7.1.1843 
403 The Lament of Mac Murchard, ( Montanus ). The Nation 7.1.1843. Runon mukaan saksien sorrosta pääseminen 
tietäisi loppua myös uskonkiihkoilijoille ja tyranneille. Kiihkeänsävyiset säkeistöt oli kyllä liitetty 1400-luvun alun 
tapahtumiin, mutta ennen reformaatiota uskonkiihkoilu tuskin oli ongelmana. 
404 The Battle of Slievelogher, (Montanus). The Nation 25.3.1843; The Leinster War-Song, (Shamrock). The Nation 
15.4.1843; The Union, (runo). The Nation 22.4.1843; 
405 The Saxon, (runo). The Nation 24.6.1843; The Day-Dreamer, (runo). The Nation 7.9.1844. 
406 The Irish Brigade, ( artikkeli ). The Nation 7.6.1845.  
407 The Irish Brigade, ( artikkeli ). The Nation 7.6.1845.  
408 The Lament of Mac Murchard, ( Montanus ). The Nation 7.1.1843 
409 Battle of Leitrim - Anno Domini, 1448, (Montanus). The Nation 8.4.1843. 
410 The Hopes of my Country, ( M.J.M’C ). The Nation 14.1.1843; The Song of Innishowen, (The Black Northern). The 
Nation 6.1.1844; The Irish Hurrah, (The Celt). The Nation 23.11.1844. 
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tettiinpa saksilta tiedustella pilkallisesti, oliko hän nauttinut irlantilaisten antamista iskuista.411 

 

Varsinkin runoissa taistelun rajuus ja verisyys sekä irlantilaisten toiminta kuvattiin hyvin kiihkeästi 

ja ihannoivasti.412 Voisi sanoa, että joissakin säkeistöissä vallitsi suorastaan sovinistinen uho. Vi-

holliset surmataan säälimättä viimeiseen mieheen ainoana murheena se, jäikö jäljelle ketään, joka 

palaisi kertomaan The Palen saksille tyrannin tuomiosta.413 Kiihkeätunnelmainen vihollisen teuras-

tus ei ollut ainoastaan hyväksyttävää, vaan jopa ihailtavaa.414 Tuhansia surmattuja itkevälle Erinin 

tyttärelle ei tarjota muuta lohtua kuin ylpeys ja kunnia siitä, että sakseja tapettiin samalla lailla.415 

 

Uhmaa huokuva sotaisuus, kehotukset tulla mittelemään voimiaan ja valmius kuolla vapauden ja 

maan puolesta puskevat voimallisesti runoudessa.416 Runossa saatettiin kertoa, kuinka maahantun-

keutuja oli haukannut tomua (bite the dust) monilla verisillä tasangoilla ja sitten tokaistiin, että sen 

taivaan kautta, johon luotamme, hän tulee tekemään niin taas.417 Omille aikalaisille, sekä maanmie-

hille että ulkomaalaisille, viesti oli selkeä. Yhtyneet irlantilaiset  lyövät vihollisen tarpeen tullen 

voimallakin.418 Miekan voima on se mihin uskotaan. Kahle katkaistaan miekalla, ei suurilla sanoil-

la.419 Lait ovat turhia, elleivät miekat pidä niitä voimassa.420 Tällaiset suurta uhmaa, sotavalmiutta 

henkivät säkeistöt ajoitettiin usein kauas historiaan, mutta koska keskeiset argumentit taistelun ta-

voitteista, vastustajasta, yhtymisen tuomasta voitosta jne. olivat yhtenevät tuolloisen Repeal-

kampanjan sisällön kanssa, oli sanoma kokonaisuudessaan helposti ymmärrettävissä viestinä aika-

laisillekin. 

 

Taistelujen toivottiin inspiroivan irlantilaisia jatkamaan taistelua, tappiot seurauksineen olivat yh-

teinen murheen aihe, samoin tietenkin suurten sankarien kuolemat. Sota veti vahvalla kynällä rajoja 

irlantilaisten ja ei-irlantilaisten välille. Vaikka monet taistot olivat olleet luonteeltaan myös sisällis-

                                                           
411 Song of the United Irishmen. The Nation 10.12.1842. 
412 The Battle-Axe Song - Clontarf, (H.). The Nation 14.10.1843; The Mountain War-Song -A.D.1690, (Shamrock). 
The Nation 12.8.1843; Fontenoy, (The Celt). The Nation 3.2.1844. 
413 The Munster War-Song A.D. 1190. The Nation 7.1.1843. 
414 The Lament of Mac Murchard, ( Montanus ). The Nation 7.1.1843; Battle of Leitrim - Anno Domini, 1448, (Monta-
nus). The Nation 8.4.1843; The Mountain War-Song -A.D.1690, (Shamrock). The Nation 12.8.1843. 
415 The Battle of Aughrim, (runo). The Nation 29.4.1843 
416 The Leinster War-Song, (Shamrock). The Nation 15.4.1843; The Harp of the Nation, (runo). The Nation 29.4.1843; 
Irish War Song, A.D.1689. The Nation 15.7.1843; 
417 The Harp of the Nation. The Nation 29.4.1843. 
418 Erin -Our Own Little Isle, (runo). The Nation 22.4.1843; Battle of Clontarf, (runo). The Nation 24.6.1843; Irish War 
Song, A.D.1689. The Nation 15.7.1843.  
419 A Song of Our Symposiac, (M.). The Nation 6.4.1844; The Day-Dreamer, (runo). The Nation 7.9.1844. 
420 A Rally for Ireland - June, 1689, (runo). The Nation 17.6.1843. 
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sotia, kansallinen puoli löydettiin. Vastakkaiselle puolelle menneet Irlannin asukkaat nähtiin maan-

pettureina. Taistelujen tärkein funktio oli kuitenkin ylpeyden herättäminen, niin urhealla taistelulla 

kuin oikean asian puolelle asettumisella. Benedict Andersonin ajatus siitä, että kuolema, etenkin 

kuolema maan puolesta on nationalismissa keskeisesti esillä,.421 sai vahvistuksen The Nationin pals-

toilta. 

 

4.3.1. Maineikkaimmat kunnian kentät 

 

Sotamenestys oli kansallisen itsetunnon rakentamisen perusevästä. Maineikkaita voittoja ei ollut 

järin lukuisia esitettäväksi, mutta löydetyistä otettiin kaikki irti. Esimerkiksi The Repeal Asso-

ciationin jäsenkortin jokaiseen neljään kulmaan kirjattiin merkittävä taistelu päivämäärineen. Tais-

telupaikat olivat aikajärjestyksessä Clontarf, Beal-An-Atha-Buidhe, Benburb ja Limerick.422   

 

Clontarfin taistelu, jossa Brian Borun johtamat irlantilaiset löivät viikingit, oli arvoasteikossa ehkä 

korkeimmalla. Syy lie yksinkertaisesti se, että viikinkien mahti ei enää elpynyt Borun aikakauden 

jälkeen. Tuo taistelu on käsitelty jo luvussa 4.2. Muilla kunnian kentillä onnistuttiin, mutta koska 

vastustaja edelleen 1840-luvulla piti herruutta Irlannissa, Borun ja Clontarfin tasolle ei ollut ylletty. 

  

Beal-an-atha-Buidhe eli Yellow Ford todisti Hugh ( Aodh ) O’Neillin johdolla saavutettua voittoa 

englantilaisjoukoista vuonna 1598.423 Hänen nostattamansa kapina Elisabet I:n hallintoa vastaan oli 

tuolloin kestänyt jo kolme vuotta. Davisin mukaan O’Neillin päämääränä oli tehdä Irlannista itse-

näinen kansakunta. Vihollisuudet alkoivat, kun tilaisuus oli suotuisa eli Englannin asema oli uhat-

tuna. Ulkoa painetta loivat Espanja ja Rooma, Irlannissa tyytymättömyys oli laajalle levinnyttä.424 

Sodan alkuvaiheitten menestyksen tekijänä tuotiin esille irlantilaisten laajamittainen yhtyminen.425 

Kiitos sodan alkuvaiheen menestyksestä kuului tietenkin pätevälle sodanjohdolle, mutta myös sille 

poikkeustilanteelle, että irlantilaispäälliköt olivat runsain joukoin yhdessä rintamassa.426 Runossa 

Beal-an-atha-buidhen taistelusta hehkutetaan, kuinka paljasrintaiset, puolinälkiintyneet, keihäin ja 

                                                           
421 Anderson, 43-44. 
422 Katso liite 3. 
423 Hugh O’Neillin johtajuus tuotiin esille. The Clanconnell War-Song - A.D. 1597, (M.J.M’C). The Nation 28.1.1843; 
The Battle of Beal-an-atha-Buidhe, (runo). The Nation 10.6.1843; The Green Flag. -1647, (M.J.B). The Nation 
14.9.1844. 
424 The Irish Brigade, (artikkeli). The Nation 7.6.1845. 
425 The Clanconnell War-Song - A.D. 1597, (M.J.M’C). The Nation 28.1.1843. Tässä runossa mainitaan kyllä Hugh 
O’Neill’kin, mutta koska kyseessä on O’Donnellin  klaanin sotalaulu, pääosassa on heidän johtajansa Red Hugh 
O’Donnell. Samaisen päällikön saavutukset mainitaan myös The Rivers, (The Celt). The Nation 30.3.1844. 
426 The Clanconnell War-Song - A.D. 1597, (M.J.M’C). The Nation 28.1.1843; 
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muutamin musketein varustautuneet irlantilaiset löivät englantilaisarmeijan, joka komeine aseineen 

ja teräsrintapanssareineen oli kouliintunut manner-Euroopan sodissa. Vihollista kuvataan jopa ul-

jaaksi ja rohkeaksi.427 Vastustajan kovuus tietenkin teki voitosta vieläkin arvokkaamman. 

 

Taistelun kansallista luonnetta tuotiin esiin paitsi korostamalla, että irlantilaiset olivat mukana laa-

jalla rintamalla, myös sillä että O’Neillin tavoitteeksi mainittiin Irlannin nostaminen kansakunnaksi. 

Samoin maininta, että sotaa käytiin vihreän lipun alla, teroitti samaa näkökantaa.428 Kunniakas voit-

to mainittiin usein myös ilman tarkempaa selostusta.429 Vuonna 1601 Espanjan joukkoja saapui 

Irlantiin ja kapinalliset yhtyivät heihin. Se, että Irlannin käskynhaltija Montjoy kukisti heidät Kinsa-

lessa samana vuonna, oli luonnollisesti yhteisen surun aihe, jota ei kuitenkaan kovin pidetty esillä. 

Tuo tappio merkitsi katolisten maiden takavarikkoja ja lojaaliksi uskottujen, protestanttista uskoa 

tunnustavien siirtolaisten asuttamista Ulsteriin. Seuraavan suuren kapinan siemen oli näin kylvetty.  

 

Katolilaiset nousivat laajamittaiseen kapinaan vuonna 1641 ja sota jatkui useita vuosia. Tuo kapinan 

alkamisvuosi ja siihen liittyvät Ulsterin presbyteerien surmat nostettiin 1800-luvulla merkittäviksi 

protestanttisen historian osiksi. Toki niitä oli muisteltu 1700-luvulla, mutta laimenevin äänenpai-

noin.430 

 

Nuorirlantilaiset kertoivat, että laajat katolilaisten maiden takavarikot ja vaino saivat kapinan aikai-

seksi. He korostivat, että englantilaisten toimeenpanema vääryys sai aikaan väkivaltaisuudet. Teko-

ja ei oikeutettu, mutta ainakin jossain määrin ymmärrettiin.431 Toisaalta huomautettiin, että vallan-

pitäjät olivat tarkoitushakuisesti liioitelleet kuolonuhrien määriä ja tehtyjä hirmutekoja. Tavoitteena 

oli ruokkia vihanpitoa katolilaisten ja protestanttien välillä, jotta englantilaisvalta voisi jatkua.432 

 

Ylipäänsä kapinan käsittelyssä sivuutettiin alkutapahtumat ja keskityttiin Katolisen konfederaatin 

voittoon Benburbin taistelussa sekä sodan loppuvaiheen hirmutekoihin. Niihin nimittäin syyllistyi-

vät englantilaiset. Oliver Cromwell armeijoineen esitettiin suorastaan demonisen pahana. 

 

 Owen Roe O’Neillin johdolla saavutettu voitto Benburbissa v.1646 oli yksi kerratuimpia tähtihet-

                                                           
427 The Battle of Beal-an-atha-buidh. The Nation 10.6.1843. 
428 The Green Flag. -1647, (M.J.B.). The Nation 14.9.1844. 
429 The Rivers, (The Celt). The Nation 30.3.1844. 
430 Walker, s. 4-5. 
431 Ballads of the Pale. The Nation 18.11.1843; The Muster of the North, A.D. 1641, (runo). The Nation 18.11.1843. 
432 Divide and Conquer. 
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kiä Irlannin historiassa. Se mainittiin aina kuuluisten voittojen litaniassa. Taistelu ruokki tietenkin 

kansallista itsetuntoa herättämällä ylpeyttä.433 Se, että vastustajana tuossa taistelussa oli Skotlannin 

presbyteereistä koostuva armeija, sivuutetaan usein. Vihollisen kansallisuutta ei joko mainittu tai 

sitten käytettiin epämääräistä termiä.434 Heidän komentajansa Monro tosin identifioidaan skotik-

si.435Mieluiten voitto tietenkin olisi otettu englantilaisista. 

 

Benburbin voittoa pidettiin esillä, vaikka itse sota päättyi irlantilaisten (katolilaisten) tappioon. 

Merkittäväksi taistelun teki tietenkin irlantilaisten voitollisuus.  Toinen syy lie se, että Owen Roe 

O’Neilliä eivät englantilaiset koskaan kyenneet lyömään taistelussa. Se antoi mahdollisuuden jossi-

tella historialla ja nähdä seurannut totaalinen tappio eri tavalla. 

 

Voiton avaimena esitettiin nimenomaan Owen Roe O’Neillin ylivertainen kyvykkyys sotapäällik-

könä. The Nationissa oltiinkin vakuuttuneita, että jos sankari ei olisi kuollut myrkytyksen uhrina 

sodan ratkaisuhetkillä, Irlannin historia olisi kirjoitettu aivan toisin.436 Sama tarina kerrotaan jo 

mainitussa Lament for the Death of Owen Roe O’Neill -runossa. Kansallisen itsetunnon balsamiksi 

todettiin, että maahan saapunut Cromwell armeijoineen ei rohjennut taistella irlantilaispäällikköä 

vastaan, vaan varmisti voiton jo ennen ensimmäistä kohtaamista saksien aseella (korostus Davisin ) 

eli myrkyllä.437 

 

Se, miten nuorirlantilaiset käsittelivät niitä taisteluita, joita käytiin Jaakko II:n pääosin Irlannin ka-

tolisista kootun armeijan ja Englannin valtaistuimelle kutsuttua Vilhelm Oranialaista tukevien jouk-

kojen välillä Irlannissa vuosina 1688–1691, indikoi mainiosti heidän kansallisen projektin tarpeisiin 

räätälöityä tapaansa tulkita menneisyyttä.  

 

                                                           
433 Owen Roe O’Neill. The Nation 19.11.1842; Song of the United Irishmen, ( runo ). The Nation 10.12.1842; The 
O’Neills and O’Reillys. The Nation 7.1.1843; The Rivers, (The Celt). The Nation 30.3.1844; The Green Flag. -1647, 
(M.J.B). The Nation 14.9.1844; 
434 Volunteers’ New Card. The Nation 22.4.1843. Teksti toteaa, että taistelun päätyttyä kenttä oli täynnä britons. (Kur-
sivointi Härkisuo) 
435 The Green Flag. -1647, (M.J.B). The Nation 14.9.1844. 
436 Owen Roe O’Neill. The Nation 19.11.1842. Artikkeli on lyhyt elämäkerta mainitusta sotilaasta; The O’Neills and 
O’Reillys. The Nation 7.1.1843. 
437 Lament for the Death of Owen Roe O’Neill, ( A Celt ). The Nation 19.11.1842. Hyvin samankaltainen tarina kerrot-
tiin noin 250 vuotta varhemmalta ajalta. Sankarillinen Arth Mac Murchard O’Cavanagh piti vuosikausia englantilaisia 
kauhun vallassa, mm. pakotti Rikhard II:n peräytymään Dublinin suojiin (v. 1399) ja muutamaa vuotta myöhemmin 
aiheutti vastustajalle perinpohjaisen tappion.  Englantilaiset kokivat hänet niin suurena uhkana, että yrittivät murhata 
hänet kavalin keinoin, koska eivät kyenneet lyömään taistelussa. Leinster’n kuninkaaksi itseään kutsuneen päällikön 
kuolema osoitti arvion hänen merkityksestään oikeaksi, sillä sen jälkeen vihollinen jälleen kahlitsi Irlannin. The Lament 
of Mac Murchard, (Montanus). The Nation 7.1.1843. 
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Tuon ajanjakson tapahtumat, erityisesti Derryn piirityksen murtaminen ja Boyne-joen taistelu, nou-

sivat merkittäviksi muistelun aiheiksi 1800-luvun protestanttisessa perinteessä. Oranialaisveljeskun-

ta (The Orange Order), joka oli perustettu vuonna 1795 protestanttien järjestöksi, oli keskeinen 

muistojen virvoittamisessa ja vaalimisessa. Katolilaisista saavutettuja voittoja juhlittiin paraatein, 

joissa liput liehuivat, kellot soivat ja rummut pärisivät. Hallinto oli aluksi suosiollinen muistojuhlal-

lisuuksille, mutta sittemmin muutti asennettaan, koska marsseihin liittyi usein uskontokuntien väli-

siä yhteenottoja.438 The Nationissa muistutettiin protestantteja, että he olivat hyötyneet varsin vähän 

maanmiestensä lyömisestä. Palkitsemisen sijaan Englanti oli tehnyt heistä lakeijoitaan. Siksi oli 

parempi yhtyä kansalliseen kamppailuun kuin lietsoa vihanpitoa marsseilla.439 

 

Nuorirlantilaiset tulkitsivatkin tämän sodan eri tavalla. Näitten tappioiden ja uskonnollista vihanpi-

toa syventävien muistelusten sijaan rummutettiin Jaakko II: n kotimaisen parlamentin ansioita, ja-

kobiittiarmeijan hurjaa taistelua sodan ratkaisuvaiheissa ja surtiin maan ahdinkoa Limerickin antau-

tumisen jälkeen. 

 

Jaakko II:n kuninkuus, hänen asemansa laillisuus, teki hänen joukoistaan kruunun armeijan, kirjoi-

tettiin The Nationissa.  Tällä perusteella jakobiitteja vastaan asettuneet Vilhelmin kannattajat nimet-

tiin kapinallisiksi.440 Petturien nimen he saivat,441 koska nationlaisten mukaan Jaakko II ja etenkin 

hänen Dubliniin koolle kutsumansa parlamentti edistivät ja edustivat kansallista asiaa. 

 

Parlamentin jäseniä ensinnäkin luonnehdittiin irlantilaisten ja normannien parhaimmistoksi.442 Täl-

lainen määrittely (noin 500 vuotta normannien maahantulon jälkeen) korosti sitä, että vastapuolelle 

jäivät saksit, Irlannin antikansallinen aines. Toisaalta näin kierrettiin myös se, että suurin osa tämän 

parlamentin jäsenistä oli katolilaisia (joita Irlannissa olivat juuri keltit ja normannien ja ns. vanha-

englantilaisten jälkeläiset ).  

 

Parlamentin korostettiin myös toimineen maan edun mukaisesti lyhyen toimintakautensa.443 

Jaakon antama julistus, että Irlanti oli vapaa kuningaskunta, jota eivät sido muut lait kuin ne, jotka 

                                                           
438 Walker, s. 91-93. Oranialaisveljeskunta nimettiin protestanttien sankarikseen nostaman  Vilhelm Oranialaisen (Wil-
liam of Orange) mukaan. 
439 The Nation 12.7.1845. 
440 A Rally for Ireland - June, 1689, (runoa edeltävä taustoitus). The Nation 17.6.1843 
441 A Rally for Ireland - June, 1689, (runo). The Nation 17.6.1843 
442 A Rally for Ireland - June, 1689, (runo ja sen taustoitus). The Nation 17.6.1843 
443 Thomas Davis totesi tutkielmassaan tuon parlamentin säädösten ajaneen kansallista etua. Duffy 1890, s. 43.  Parla-
mentin kansallisesti kiitettävää toimintaa kerrattiin myös The Nationin pääkirjoituksessa 25.3.1843. 
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Irlannin kuningas, ylähuone ja alahuone säätivät, nosti Irlannin ainakin periaatteessa statukseltaan 

kansakunnaksi.444 Siten ei ole ihme, että vastaavaa asemaa maalleen 1840-luvulla tavoittelevat na-

tionalistit näkivät Jaakko II:n ja varsinkin hänen tukijoittensa olleen irlantilaiskansallinen puoli.  

 

Jakobiittien kerrottiin taistelleen maansa ja vapautensa puolesta vihreän lipun johdolla tai sama asia 

kääntäen katkaistakseen kahleensa tai vastustaakseen tyrannia.445 Laki ja oikeus taistelumotiivina 

viitannevat erityisesti mainitun parlamentin aikeisiin peruuttaa Cromwellin toimeenpanema maa-

omaisuuden siirto katolilaisilta protestanttisille siirtolaisille.446 Puolustettavien listalta löytyi myös 

kuningas.447 Vaikka Jaakko II ei näyttäydy varsinaisesti sankarina, hänen statuksensa kuninkaana 

teki jakobiiteistä laillisen armeijan. Kuten Davis huomautti, tilanne oli erikoislaatuinen irlantilais-

patriooteille, jotka lähes aina kotisaarensa sodissa olivat olleet kapinallisen roolissa.448 Jaakko II 

jätettiin kuitenkin nuorirlantilaisissa teksteissä taka-alalle, eikä esimerkiksi hänen kannattajistaan 

juuri käytetty jakobiitti -nimitystä. Tämä ilmeisesti siksi, että sodasta puhuttaessa korostettiin sen 

isänmaallisuutta, pyrkimyksiä vapauttaa maa vieraasta vallasta. Jaakon persoona  ja jakobiitti -

nimitys korostivat ehkä enemmän sitä, että kyseessä oli ainakin yhtä vahvasti korkeimman tason 

valtakamppailu kuin irlantilaiskansallisen taisto ulkomaista sortoa vastaan. 

    

Uskonnon rooli konfliktissa nähtiin tätä aikakautta kuvaavissa teksteissä samalla tavalla kuin nuo-

rirlantilaisten kirjoituksissa yleensäkin. Uskonto mainitaan yhtenä puolustettavana asiana toisten 

vastaavien rinnalla.449 Sitä ei kuitenkaan nähty osapuolia määrittävänä tekijänä. Pikemmin sen mer-

kitys siinä, mille puolelle kukin sodassa asettui, pyritään kieltämään. On liki huvittavaa, kuinka 

jääräpäisesti teksteissä kieltäydytään kertomasta, että jakobiittejä, ylhäisiä ja alhaisia, kelttejä ja 

normanneja yhdisti nimenomaan katolinen usko. Jumala on taistelussa irlantilaisten puolella (kan-

sallisen puolen eli tässä jakobiittien ), mutta ei siksi, että näiden oppi olisi vastapuolta oikeampi, 

vaan koska he taistelevat oikeutetuista syistä.450 

 

Irlantilaisten korostettiin nousseen laajalla rintamalla tähän taisteluun. Sotalaulussa saatettiin luetel-
                                                           
444 A Rally for Ireland - June, 1689, (runoa edeltävä taustoitus). The Nation 17.6.1843. 
445 A Rally for Ireland - June, 1689, (runo ja sitä edeltävä taustoitus). The Nation 17.6.1843; Irish War Song A.D.1689. 
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449 A Rally for Ireland - June, 1689, (runo). The Nation 17.6.1843. 
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la pitkä liuta klaaneja, jotka marssivat yhdessä isänmaan asialla451 tai kertoa, kuinka eri yhteiskunta-

luokat olka olkaa vasten puolustivat Irlantia.452 Tai yksinkertaisesti sanoa, että irlantilaisia oli rin-

tamassa kuin meressä aaltoja.453  

  

Vihollinen oli ennen muuta saksi, tyranni, joka oli maan ja kansan kahlehtinut. Vihollinen oli irlan-

tilainen petturi, joka itsekkäistä syistä asettui kansallista asiaa ajavaa kuningasta ja parlamenttia 

vastaan. Vihollinen oli muukalainen, hollantilainen, joka saksien ja mannermaisten joukkojensa 

kanssa tunkeutui saarelle.454 

 

Patrick Sarsfield johti Jaakko II tukevaa armeijaa 1690-luvun alussa. Limerickin puolustus kesti 

Vilhelm Oranialaisen joukkojen saartotoimet.  Nationissa painotettiin Sarsfieldin pitäneen kaupun-

kia maan ja kruunun puolesta. Erikseen mainittiin, ettei hän luovuttanut ennen kuin varmisti sopi-

muksella, että irlantilaisia kohdeltaisiin kunnolla.455 Irlantilaisten huomautettiin kuitenkin himmen-

täneen Limerickissä Vilhelm Oranialaisen miekkatupsun, vaikka lopputulos olikin ollut tappio.456 

 

Vaikka sodista Englannin joukoissa vaiettiin, irlantilaissotilaiden mainetekoja, esimerkiksi Ranskan 

tai Espanjan armeijan riveissä, sopi muistella ja ylistää. Irlantilaissotilaat olivat siirtyneet sankoin 

joukoin Euroopan katolisiin maihin 1500- ja 1600-luvun sotien seurauksena.  Aivan erityistä huo-

miota The Nationissa sai Ranskan kuninkaita palvellut Irlantilainen Prikaati.457 

 

Irlantilaissotilaiden sankariteoilla tietenkin nostatettiin ylpeyttä. Taisteluiden kulkua kertailtiin hä-

peämättömän irlantilaiskansallisessa hengessä. Irlantilaisen Prikaatin edesottamuksista kertovissa 

balladeissa ja runoissa irlantilaiset kuvattiinkin usein taistelun ratkaisijoina miesvahvuudeltaan yli-

voimaista vihollista vastaan tai muutoin hyvin epätoivoisessa tilanteessa.458 Heidän urheuttaan, pe-

                                                                                                                                                                                                 
450 Irish War Song, A.D.1689. The Nation 15.7.1843.  
451 South Munster Clans Marching to Battle in 1690, (Torquil).The Nation 20.1.1844. 
452 A Rally for Ireland - June, 1689, (runo). The Nation 17.6.1843.Maininnan toinen funktio saattoi olla ylempien luok-
kien patistelu liittymään kansalliseen rintamaan nuorirlantilaisten omana aikana. 
453 Irish War Song, A.D.1689. The Nation 15.7.1843. 
454 A Rally for Ireland - June, 1689, (runo ja sitä edeltävä taustoitus). The Nation 17.6.1843; Irish War Song, A.D.1689. 
The Nation 15.7.1843. Vastustajana mainittiin saksilaisten palkkaorjat. Tulkitsen sillä tarkoitetun sekä vihollisen puo-
lelle asettuneita irlantilaisia että ulkomaisia sotilaita; The Mountain War-Song -A.D.1690, (Shamrock). The Nation 
12.8.1843. Tässä runossa kielenkäyttö oli vielä rajumpaa. Vastustajina mainittiin barbaarinen lauma, tyranni orjineen ja 
verikoirineen. 
455 The Death of  Sarsfield, (runo). The Nation 22.4.1843;   
456 The Saxon, (runo). The Nation 24.6.1843. 
457 The Irish Brigade, (artikkeli). The Nation 7.6.1845 
458 Fontenoy, (The Celt). The Nation 3.2.1844; The Surprise of Cremona. - A Brigade Ballad, (The Celt). The Nation 
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lottomuuttaan tai sotilaallista kyvykkyyttään ylistettiin hyvin ihailevassa sävyssä. Usein tekstissä 

mainittiin myös, kuinka suurta arvonantoa nuo sotilaat saivat ulkomaisilta sotapäälliköiltä tai mo-

narkeilta.459 

 

Voitot ulkomaisilla taistelutantereilla esitettiin todisteina siitä, että irlantilaiset kyllä sotivat voitok-

kaasti, jos vain saivat reilun mahdollisuuden.460 Tästä näkökulmasta vain muutama vuosi Lime-

rickin jälkeen käyty Landenin taistelu oli kansalliselta kannalta erityisen antoisa, koska Patrick 

Sarsfield prikaateineen osana Ranskan kuninkaan armeijaa, löi tuolloin Vilhelm Oranialaisen ko-

mentaman armeijan. Tavallaan siinä maanpakolaisiksi joutuneet irlantilaiset saivat tilaisuuden uu-

sintaan. Taistelu oli myös lopullinen mittelö Vilhelmin ja Sarsfieldin välillä, sillä Sarsfield kaatui 

Landenissa. Mutta hän kuoli voittoisana.461 

   

Prikaatin kunnian kentistä eniten esillä oli Fontenoy. Siellä irlantilaiset nationlaisten mukaan ratkai-

sivat taistelun. Kun englantilaisveteraanit olivat lyöneet ranskalaiset ja tappio häämötti, lähetti ku-

ningas Ludwig irlantilaiset liikkeelle. Prikaati kukisti verisesti ja säälimättä vihollisen.462 Nuorirlan-

tilaiset painottivat, että ulkomaisissa armeijoissa irlantilaiset saivat mahdollisuuden jatkaa kansallis-

ta taistelua ja kostaa isänmaansa häpeällisen kohtelun, vuodattaa saksin verta.463 

 

Varsinkin runoissa yhtenä teemana olikin pysyvä rakkaus Irlantiin. Kuvaukset sotilaitten kaipuusta 

kotimaahan, omien rakkaittensa luo antoivatkin säkeille surullisen sävyn.464 Sillä vaikka ulkomaille 

värväytyminen nähtiin vaihtoehtona häpeälliselle orjan elämälle kotimaassa,465 sellaista orjaakin, 

joka sai hengittää Irlannin niittyjen tuoksua, pidettiin onnellisempana kuin vieraalla maalla kunniaa 

niittäviä maanpakolaisia.466 Teksteissä irlantilaissotilaat odottivatkin yhtä kiihkeästi tilaisuutta pala-

ta ja taistella maansa puolesta kuin Irlanti ja rakkaat odottivat näitä vapauttajiaan saapuviksi.467   

                                                                                                                                                                                                 
20.4.1844; The Mine of Tortona, (Shamrock). The Nation 20.4.1844. 
459 Fontenoy, (The Celt). The Nation 3.2.1844; The Surprise of Cremona. - A Brigade Ballad, (The Celt). The Nation 
20.4.1844; The Mine of Tortona, (Shamrock). The Nation 20.4.1844. 
460 The Irish Brigade, (artikkeli). The Nation 7.6.1845. 
461 The Death of Sarsfield, (runo). The Nation 22.4.1843.  
462 Fontenoy, (The Celt). The Nation 3.2.1844. 
463 Fontenoy, (The Celt). The Nation 3.2.1844; Recruiting Song of the Irish Brigade, (Ith.). The Nation 2.11.1844. 
464 Songs of the Irish Brigade - No.II, (O.K.). The Nation 8.7.1843; Songs of the Brigade - No.II, (The Celt). The Na-
tion 30.12.1843; The Battle Eve of the Brigade, (The Celt). The Nation 30.12.1843. 
465 Songs of the Brigade - No.II, (The Celt). The Nation 30.12.1843; The Wild Geese, (Brutus). The Nation 6.1.1844; 
Recruiting Song of the Irish Brigade, (Ith.). The Nation 2.11.1844. 
466 Songs of the Irish Brigade - No.II, (O.K.). The Nation 8.7.1843. 
467 Songs of the Brigade -No.II, (The Celt). The Nation 30.12.1843; The Wild Geese, (Brutus). The Nation 6.1.1844. 
Ulkomaille rekrytoituvat salakuljetettiin maasta. Laivakirjoihin heidät merkittiin villihanhina; The Surprise of Cremona. 
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Esimerkiksi kuolevan Sarsfieldin kerrottiin viimeisinä sanoinaan toivoneen, että olisi saanut kuolla 

Irlannin puolesta.468  

 

Jotkin hävitytkin taistelut korotettiin lähes voitoiksi. Esimerkiksi kuningas Jaakko II:n kannattajien 

antama vastus Vilhelm Oranialaisen armeijalle Athlonen sillalla, Aughrimissä ja Limerickin piiri-

tyksessä vuosina 1690–91 mainittiin merkittävinä osoituksina irlantilaisten urheudesta ja kyvystä 

taistella.469 Tappio oli lopulta tullut valtaisan mies- ja aseylivoiman edessä.470 Aughrimin osalta jäi 

vielä jossittelullekin sijaa: nationlainen kirjoittaja huomautti, että englantilaiset olivat alakynnessä, 

kunnes irlantilaiset menettivät johtajansa.471 Taistelua kuvaavassa runossa lohduttauduttiin sillä, että 

vaikka taisto päättyi tappioon ja irlantilaisia kuoli paljon, sakseja tapettiin yhtä lailla. Vastustajina 

mainitaan juuri saksit, muukalaiset.472 

 

 4.4. Protestantit isänmaan asialla  

 

Limerickin rauhan jälkeen säädetyt rangaistuslait näyttivät lannistaneen katolisen kapinahengen 

1700-luvulla. Vuosisataa leimasikin protestanttien ylivalta (ascendancy).Valta oli angloirlantilaisilla 

protestanteilla, jotka paitsi omistivat maasta suurimman osan ja niin myös hallitsivat koko Irlannin 

parlamenttia ylä- ja alahuoneineen.473 

 

Ylin päätäntävalta Irlantia koskevissa asioissa oli kuitenkin Lontoon parlamentilla ja hallituksella. 

Usein 1700-luvun aikana emämaa teki etenkin talous- ja kauppapolitiikassa päätöksiä, jotka herätti-

vät vastustusta Irlannissa. Brittiparlamentti määräsi esimerkiksi tulleja irlantilaistuotteille, mutta sen 

sijaan emämaan tuotteille taattiin vapaa pääsy Irlannin markkinoille. Samoin englantilaisten mark-

kinoiden varjelemiseksi irlantilaisilta kiellettiin esimerkiksi villakankaan vienti.474 

 

Kun sitten 1770-luvulla amerikkalaiset siirtokunnat kapinoivat samantyyppistä sortoa vastaan, 

kamppailu sai Irlannissa sympatiaa. Esimerkki innoitti irlantilaiset vaatimaan omankin tilanteensa 

                                                                                                                                                                                                 
- A Brigade Ballad, (The Celt). The Nation 20.4.1844.  
468 The Death of Sarsfield, (runo). The Nation 22.4.1843.  
469  Song of the United Irishmen ja kommentti runon perässä. The Nation 10.12.1842; The Irish Brigade, ( artikkeli ). 
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korjaamista. Erityistä puhtia vaatimukset saivat, kun Ulsterin presbyteriaanit järjestäytyivät vuonna 

1778 Irlannin aseistetuiksi vapaaehtoisjoukoiksi (Volunteers). Joukkojen kokoamista perusteltiin 

sillä, että sotaan liittynyt Ranska saattaisi yrittää maihinnousua Irlantiin, mutta epäilemättä ne näh-

tiin myös taustatukena poliittisissa neuvotteluissa emämaan kanssa.  Pian nimittäin myös anglikaa-

nit liittyivät mukaan ja esimerkiksi monet johtohenkilöistä olivat Irlannin parlamentin jäseniä. Jou-

koissa oli mukana myös katolilaisia, joiden tässä tilanteessa sallittiin kantaa asetta. Muutoinhan se 

rangaistuslakien aikana oli kiellettyä.475 

 

Enimmillään joukkojen vahvuus oli ilmeisesti noin 80 000 miestä. Tässä tilanteessa britit taipuivat. 

Irlanti sai kauppapoliittisia myönnytyksiä ja Irlannin parlamentin valtuuksia lisättiin vuonna 1782. 

Presbyteriaanit saivat jo kaksi vuotta samat poliittiset oikeudet mitä oli anglikaaneillakin.  Katolilai-

set jäivät edelleen vaille kansalaisoikeuksia.476 

. 

Vaikka Irlannin vapaaehtoisjoukkojen valtuuttamat edustajat marssivat aseissa ja univormuissa 

Dubliniin vaatimaan parlamenttiuudistusta, vanhoillinen parlamentti torjui ehdotukset. Parhain puh-

ti oli jo poissa ja vähitellen Volunteer –liike hajosi.477 

 

Uusin valtuuksin toiminutta protestanttiparlamenttia kutsuttiin Grattanin parlamentiksi nimek-

käimmän jäsenensä mukaan. Se lopetti itse itsensä hyväksymällä Unionilain vuonna 1800. 

 

Lainsäädännöllisen itsenäisyyden saaminen Amerikan vapaussodan melskeiden aikaan nähtiin mo-

nella tavalla tärkeänä opetuksena.  Ensinnä, kuinka Englannin vaikeudet antoivat Irlannille tilai-

suuden ajaa menestyksellisesti tavoitteitaan. Nuorirlantilaiset painottivat, että alistettujen kansojen 

vapautumishankkeet vaativat onnistuakseen suotuisan tilaisuuden.478 Siksi lehdessä seurattiinkin 

herpaantumattomalla mielenkiinnolla tilannetta, jos näytti siltä, että britti-imperiumi jollain suun-

nalla oli joutumassa konfliktiin.479 Kriisitilanteessa, etenkin sodassa, Ison-Britannian suurin heik-

kous oli Irlanti, koska se oli niin lähellä, niin tyytymätön ja koska niin suuri osa vakinaisen väen 
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miesvahvuudesta oli saarelta kotoisin.480  

 

The Nationissa korostettiin irlantilaisten olleen yksituumaisia lainsäädännöllisen itsenäisyyden ta-

voittelussa. Toinen tuon ajan historian opetus olikin se, että yhtynyt kansa on vahva.481 Jonkin ver-

ran nuorirlantilaiset tarkoitushakuisesti liioittelivat sitä, missä määrin protestantit ja katolilaiset oli-

vat yhtyneet. Sitä että koko maa oli yhtynyt, jokainen maakunta oli mukana kamppailussa, korostet-

tiin.482 Omien aikalaisten tietenkin toivottiin seuraavan esimerkkiä. Yhtyneen kansan vahvasti il-

maistun tahdon vakuutettiin riittävän voittoon, varsinkin kun asia oli oikeamielinen.483 

      …Be bold, united, firmly set, 
             Nor flinch in word or tone - 
         We’ll be a glorious nation yet, 
             Redeemed - erect - alone.484 
 
Se, ettei katolilaisia syrjivää lainsäädäntöä purettu, selitettiin vuosikymmenen tottumuksella.  

Joissakin teksteissä annetaan ymmärtää, että oli lähellä, ettei emansipaatiota toteutettu.485 

Joka tapauksessa juuri ne protestanttiset valtiomiehet, jotka erityisesti puhuivat katolilaisten oikeuk-

sien puolesta ja siten rakensivat uskontorauhaa, nauttivat suurinta arvonantoa. Tällaisia nimiä olivat 

ennen muuta Henry Grattan, Henry Flood ja John Philpot Curran. 

 

Kolmas 1780-luvun saavutukseen ja sen vesittymiseen liittyvä opetus oli se, mikä merkitys oli soti-

laallisella voimalla. Nuorirlantilaiset pitivät Volunteers -joukkojen sotilaallista voimaa hyvin mer-

kityksellisenä lainsäädännöllisen itsenäisyyden saavuttamisessa.486 Yhtä selkeästi sanottiin, että 

joukkojen hajottaminen oli paha virhe. Esimerkiksi Thomas Davis päätti Volunteers – joukkojen 

konventtia maalailevan runonsa: … But woe worth the day if to falsehood or fears 

                                                    She surrender the guns of her brave Volunteers! 487   

Oli ollut kohtalokasta, etteivät irlantilaiset olleet pitäneet yllä puolustusvalmiutta vaan luottaneet 

brittien vakuutuksiin. Vapaus ei säily, jollei kansakunnalla ole voimaa puolustaa itseään aggressioi-

ta vastaan.488 The Nationissa varoiteltiin irlantilaisia turvaamasta tai luottamasta muuhun kuin it-
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seensä. Englannin lupaukset vääryyksien oikaisusta ja oikeudesta leimattiin valheiksi.489 Vain irlan-

tilaiset itse voisivat parantaa maansa vääryydet ja kurjuuden.490 Englannin korostettiin kunnioitta-

van vain voimaa. Heidän sanaansa tai heidän kanssaan tehtyihin sopimuksiin ei voi luottaa.491 

 

Teksteistä välittyy ajatus siitä, että Irlanti oli eristyksissä,492 yksin. Englanti ympäröi sitä mahdil-

laan. Potentiaaliset ystävät (Ranska ja Yhdysvallat) olivat kaukana, itänaapuri lähellä. Silti The Na-

tionissa kiirehdittiin Irlantia muotoilemaan oma ulkopoliittinen linjansa ja luomaan suhteita erityi-

sesti Ranskaan ja Yhdysvaltoihin, mutta myös muihin ystävällismielisiin kansoihin. Ulkomailta 

toivottiin tukea ja sympatiaa, apuakin tarpeen vaatiessa ja myöhemmin kun Irlanti olisi voimissaan 

kunnioitusta ja ystävyyttä.493 Ulkomaisia tuen ilmauksia käsiteltiin usein. Viikoittain The Nation 

raportoi juuri amerikkalaisten ja ranskalaisten myötätunnosta ja tuenlupailuista.494 

Ulkomailla oli 1700-luvun irlantilaiskansallisissa kamppailuissa ollut merkittävä rooli, historia 

opetti. 

 

Grattanin parlamentin aika esitettiin innoittavana esimerkkinä. Irlannin kuvattiin ennen vuotta 1782 

olleen sorron, huonon hallinnon ja moninaisten vääryyksien runtelema. Muutos lainsäädännöllisessä 

asemassa nähtiin paitsi korotuksena kansakunnaksi, niin myös alkuna kaikinpuoliselle kukoistuksel-

le. Irlannin itsenäisyyttä hehkuteltiin; sillä oli taas oma nimensä, lippunsa ja laivastonsa.495 Gratta-

nin parlamentin toimintaa pidettiin vankkana todisteena, kuinka hyvin irlantilaiset kykenevät hal-

linnoimaan itseään. Tilastotiedot marssitettiin todistamaan, kuinka elinkeinot tuolloin saarella ku-

koistivat. 496 Tämä hehkutus tietenkin oli tarkoitettu herättämään ylpeyttä menneisyydestä, mutta 

myös antamaan esimerkkiä siitä, mihin oli pyrittävä. Läheinen valtiollinen menneisyys legitimoi 

itsehallinnon palauttamisvaatimuksia. Myös se, että kansallinen etu oli tuolloin toteutunut toimi 

samalla tavoin. 

 

Volunteer-liike ja Grattanin parlamentti olivat koko Repeal-liikkeen yhteinen samastumisen ja ylis-

tyksen kohde. Uusi kamppailu pyrittiin linkittämään juuri tuon taistelun perilliseksi. Sen sijaan 

1790-luvulla toiminut The United Irishmen –järjestö johtajineen ja järjestöön liittyvine kapinoineen 
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ei o’connellilaisia miellyttänyt eikä yhteyksiä tuohon perinteeseen haluttu pitää esillä. Ainakin jos-

sain määrin kuitenkin kansan mielessä myös Repeal ja vuoden 1798 kapina yhdistyivät. Esimerkiksi 

Tarassa pidetyssä jättikokouksessa ihmiset koristelivat spontaanisti kapinan aikana kaatuneiden 

haudan.497 

 

Nuorirlantilaiset sen sijaan näkivät itsensä United Irishmen – perinteen vaalijoina ja jopa perillisinä. 

Tavoite yhdistää irlantilaiset yli uskontokuntarajojen yhdeksi irlantilaiseksi kansaksi oli ainakin 

päällisin puolin molemmille yhteinen. Nuorirlantilaiset mainitsivatkin mielellään, että juuri the Uni-

ted Irishmen –liike johtajineen oli suuresti vaikuttanut rangaistuslakien lievennykseen vuonna 1793. 

Jatkuvan taistelun hengessä he tulkitsivat myös vuoden 1798 kapinan yhdeksi kunniakkaaksi len-

kiksi vuosisataisen vastarinnan perinteessä. 

   

Kapina-aika henkilöineen oli ollut vuosikymmenet vaiettu aihe. Sodan verisyys, epätoivoisuus ja 

seuraus (Unionilaki) olivat hankkineet nousulle aikalaisten ja jälkipolvienkin tuomion. Nuorirlanti-

laiset pyrkivätkin muuttamaan käsityksiä tuon ajanjakson tapahtumista ja henkilöistä. Erityisellä 

innolla he rehabilitoivat Wolfe Tonen nimeä ja mainetta. 

 

Miksi? Tietenkin tämä kapina osoitti, että vastarinnan perinne eli irlantilaisuus oli säilynyt hengissä 

läpi synkeän, rangaistuslakien sävyttämän vuosisadan. Se antoi aihetta ylpeyteen; irlantilaiset olivat 

pyrkineet murtautumaan irti sortajistaan ja taistelleet urheasti täysin ylivoimaista vihollista vas-

taan.498 Annettu esimerkki, ylpeys siitä, että toimeen oli tartuttu, näytettiin velvoitteena ja inspiraa-

tion lähteenä jälkeen tulleille.499 

  

Nuorirlantilaisten teksteissä konflikti esiintyi myös yhteisen surun aiheena. Veriset taistelut olivat 

vaatineet paljon uhreja ja aiheuttaneet suurta kärsimystä. Sen seurauksena Irlanti oli joutunut myös 

Unioniin Ison-Britannian kanssa. Nämä surunaiheet saivat etsimään syyllisiä ja ne löytyivät naapu-

risaarelta.500 

 

Nationlaiset pitivät vuoden 1798 sisällissotaa osana brittihallituksen suunnitelmaa, jonka tavoite oli 

kaaoksella pelotella Irlannin protestantit hyväksymään itsehallinnon menetys ja Unioni. Kidutukset 
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ja murhat, joista hallinto oli ollut vastuussa, olivat pakottaneet kansan kapinaan.501 Menestyksen 

mahdollisuudet olivat kuitenkin olleet olemattomat, sillä kapinalliset olivat taistelleet ilman upsee-

ristoa ja heikosti aseistettuina. Heidän johtajansa olivat kyllä olleet rohkeita, mutta vailla sotilaalli-

sia valmiuksia.502 Kapina oli ollut hajanainen ja erityisesti Wexfordissa alkanut kansannousu oli 

murskattu nopeasti ja verisesti. Kapinallisten osoittama urheus, usko ja patriotismi antoivat kuiten-

kin aihetta ylpeyteen, ei häpeään. Nationlainen kirjoittaja painotti konfliktin olleen myös kansalli-

nen ja kapinallisten tavoitelleen myös kansallista vapautta.503 

  

The Nationissa ilmestyi lukuisia tätä ajanjaksoa käsitteleviä kirjoituksia. Nuorirlantilaiset paitsi 

esittelivät aiheesta tehtyä tutkimusta, niin myös osallistuivat siihen keskusteluun, jota asiasta käy-

tiin.504 Kannatus ja ihailu ilmaistiin useaan kertaan myös runoudessa.505 The Library of Ireland -

sarjaan myös kaavailtiin kahta kirjaa tästä ajasta. Thomas Davisilta jäi kesken Wolfe Tonen -

elämäkerta, John Dillonilta tuon työn jatkaminen. Barry otti tehtäväkseen vuoden 1798 sotahistori-

an ( military history ) kirjoittamisen.506 

 

Protestanttipatrioottien toiminta esitettiin velvoittavana esimerkkinä protestanteille. Koska erityises-

ti Ulsterin herättäminen kansallisen asian tukijaksi nähtiin tärkeänä, joskin haasteellisena tehtävänä, 

sekä Volunteer- että The United Irishmen –liikkeen ulsterilaisia juuria pidettiin esillä.507 

 

The Nationissa kysyttiin, kuinka protestantit olivat voineet hylätä isiensä kunniakkaan perinnön. 

Tässä yhteydessä yleensä lueteltiin joukko brittien suuntaan peräänantamattomia protestanttisia 

vaikuttajia ja valtiomiehiä. Useimmin mainittiin William Molyneux, Jonathan Swift, Lucas, Henry 

Flood, Henry Grattan ja Wolfe Tone. Nyt oli uudella polvella tilaisuus seurata näitä jälkiä, huomau-

tettiin.508 

 

                                                           
501 The House that Paddy built. ( runo ). The Nation 10.12.1842; The Union, (runo). The Nation 22.4.1843; Wexford, 
(artikkeli). The Nation 26.7.1845. Syynä wexfordilaisten kapinoinnille mainitaan hallituksen tekemien vääryyksien 
ohella myös aristokratian toiminta. Nousun katsottiin vaikuttaneen niin, etteivät maanvuokrat tuolloin ( 1840-luvulla ) 
olleet Wexfordissa sietämättömällä tasolla. 
502 The Irish Brigade, ( artikkeli ). The Nation 7.6.1845; Wexford, (artikkeli). The Nation 26.7.1845. 
503 Wexford, (artikkeli ). The Nation 26.7.1845.  
504 United Irishmen. The Nation 8.7.1843. Esittelee tri. Maddenin laajan esityksen aiheesta suurella arvostuksella; Ni-
nety-Eight. The Nation 28.9.1844. Esittelee aiheesta tehtyä  kirjaa ja sen saamia arvioita. 
505 Song of the United Irishmen. The Nation 10.12.1842; The Memory of the Dead. The Nation 1.4.1843; Ninety-Eight! 
The Nation 5.8.1843 
506 Duffy YI2, s. 59. 
507 Asia oli esillä lähes joka lehdessä. 
508 Letters of a Protestant on Repeal. The Nation 31.12.1842; United Irishmen. The Nation 8.7.1843. 
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Nuorirlantilaiset ottivat asiakseen vaalia erityisellä huolella näitä muistoja. Heidän aloitteestaan 

perustettiin erillinen, jäsenistöltä rajattu klubi ajamaan itsehallintoa ja vaalimaan Grattanin parla-

mentin muistoa. Duffyn mukaan tavoite oli houkuttaa sellaisiakin miehiä mukaan toimintaan, joita 

the Repeal Associationin tapainen massajärjestö ei saanut liittymään kansallisen asian taakse. ’82-

klubiksi nimetyn elimen oli määrä totuttaa ja rohkaista eri uskontokuntien johtomiehiä yhteistyö-

hön. Tasapuolisuutta ja uskontokuntarajat ylittävää yksituumaisuutta korostettiin valitsemalla pu-

heenjohtajistoon sekä katolilaisia että protestantteja. Kokousten päätöslauselmissa pyrittiin siihen, 

että esittäjä ja ensimmäinen kannattaja olivat eri uskontokunnista.509 Klubin tarkoitus oli juhlia vuo-

sittain näyttävästi Grattanin parlamentin lainsäädännöllisen itsenäisyyden julistusta.510  

 

Nuorirlantilaisten tulkinta menneistä sodista ja kapinoista ilmensi Irlannin historialle löydettyä 

juonta: vastoinkäymisten sävyttämä, mutta päättäväinen eteneminen kohti itsenäisyyttä. Tässä men-

neisyyskuvassa taistelut olivat aina pohjimmiltaan kansallisia, vaikka ne äkkiseltään katsottuna oli-

sivat vaikuttaneet uskontokuntien tai yhteiskuntaluokkien tai taloudellisten intressiryhmien välisiltä 

konflikteilta tai vaikkapa jonkun henkilön tai ryhmittymän oman edun tavoittelulta. Nuorirlantilais-

ten periaatteena oli (ei suoraan sanottu, mutta teksteistä tulkittavissa ), että nousut ja taistot, jotka 

saivat vastaansa kruunun, sen edustajan tai englantilaismieliseksi määritellyn tahon, olivat kansalli-

sia, koska ne suuntautuivat vierasta järjestelmää vastaan. Koska jokin osapuoli yleensä sai kruunun 

taakseen (kruunulta asemansa saanut aateli, useimmin anglikaanit) kansalliseksi tulkittiin sitä vas-

tustava osapuoli. 

 

1700-luvun tapahtumat olivat tärkeä innoituksen lähde. Erityisen käyttökelpoisia ne olivat kuitenkin 

kansakunnan rajaamisessa: protestantit vahvistivat irlantilaisuutensa juuri näissä koitoksissa.  Pro-

testanttien toimet todistivat myös kansallisen taistelun jatkuneen. Grattanin parlamentin asema ja 

hyödyllisyys oikeuttivat vaatimaan itsenäisyyden palautusta. Yhteiset surun aiheet olivat vuoden 

1798 veriseksi kääntynyt kapina patrioottiuhreineen ja Unioni. 

 

5. Kulttuurin irlantilaistaminen - historia aiheena ja perusteluna 

 

5.1. Kirjallisuus ja musiikki kansan sielun ilmaisijoina 
                                                           
509 Duffy 1880, s. 657-658. Puheenjohtaja oli Daniel O’Connell, varapuheenjohtajista kolme oli protestantteja ja kaksi 
katolilaista. 
510 Dillon, s. 92. Näyttävyyttä lisäsi klubiasu: vihreä, kultapunoksin koristeltu univormu, johon kuului husaarin pää-
hinettä muistuttava lakki. Asusta toivottiin tulevalle kansalliselle hallitukselle virkapukua. Vaikka O’Connell suostui 
klubin puheenjohtajaksi, ei häntä miellyttänyt yhdistyksen puolisotilaallinen imago. Osa nuorirlantilaisistakin vastusti 
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The Nationia voi luonnehtia myös kulttuurilehdeksi. Etenkin kirjallisuutta, mutta myös muuta kult-

tuuria, sen tekijöitä, instituutioita ja ennen muuta sen potentiaalia kansallisen asian edistäjänä käsi-

teltiin joka numerossa. Kansallisen kulttuurin vaaliminen ja edistäminen oli tietenkin arvokasta si-

nällään, mutta sen uskottiin lopulta palvelevan kyllä poliittisia itsenäisyyshankkeitakin.511 

 

 Herderin kirjoitukset siitä, kuinka kulttuuri oli sitä arvostetumpaa, mitä omaperäisempää se oli,512 

ilmeisesti osaltaan vaikuttivat ainakin Davisin ajatteluun. Nuorirlantilaiset nimittäin pitivät sekä 

kirjallisuudessa, musiikissa että kuvataiteissa tärkeimpänä ilmaisun, aiheitten ja hengen irlantilai-

suutta. Irlantilaiseksi määritettyä kulttuuria haluttiin varjella ja tallentaa, kansallisista aiheista ja 

teemoista kertovaa uutta kulttuuria yritettiin rohkaista ja kannustaa.    

 

The Nationin toimituskunta oli oman ilmoituksensa mukaan läheisesti kytköksissä Irlannin kirjalli-

siin piireihin,513 ja sen mukaisesti sanataide oli hyvin esillä lehdessä. 

 

Charles Gavan Duffyn mukaan irlantilaista kaunokirjallisuutta oli varsin vähän ennen nuorirlanti-

laisten aikaa. Esimerkiksi matkakertomukset ja fiktio olivat pääsääntöisesti ulkomaista perua. Nuori 

Irlanti -ryhmä loi perustan irlantilaiselle kaunokirjallisuudelle sekä omalla tuotannollaan että innos-

tamalla muita kirjoittamaan.514 

 

Nuoret miehet toimivatkin monella tavalla kansallisen kirjallisuuden nostamiseksi. Neuvonpidoissa 

ja The Nationin sivuilla rohkaistiin hankkeita ottaa uusia painoksia vanhoista teoksista, myös halpo-

ja kansanpainoksia.515 Tarvittaessa annettiin apua ja ohjeita esimerkiksi toimituksellisissa asioissa. 

Kun sitten jotain julkaistiin, mainostettiin teoksia näkyvästi The Nationissa. Paitsi etusivun makse-

tut mainokset, niin myös töitten arvostelut ja esittelyt sisäsivuilla, pyrkivät innostamaan yleisöä 

ostamaan ja lukemaan. 

 

Nationlaiset kehottivat aikalaiskirjailijoita tarttumaan irlantilaisiin aiheisiin.Esimerkiksi William 

                                                                                                                                                                                                 
klubia. Esimerkiksi Denny Lane näki sen pilkkovan Repeal-liikettä. 
511 Ballad Poetry of Ireland. (Kirja-arvostelu). The Nation 2.8.1845. 
512 Nisbet, s. 95. 
513 Pääkirjoitus, The Nation 16.3.1844.  
514 Duffy 1890, s. 139-141. 
515 Duffy 1880, s. 280-281; Duffy 1890, s. 147, 194-195, 282-283. 
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Carletonin 516 kaunokirjalliset kansankuvaukset saivat kiitosta. Tekstit tallensivat oman aikansa 

Irlantia jälkipolville kuvaamalla maalaisväestöä tapoineen ja uskomuksineen. Davis nimittäin uskoi, 

että kansalliset koulut ja kansallinen liike (Repeal -liike) valistuksellaan kasvattivat uutta irlantilais-

ten polvea, jolle keijukaiset, uskonkiihkoilu, salaseurat jne. tulisivat olemaan vain katoavaa kansan-

perinnettä.517  

 

Erityisesti toivottiin, että joku kirjoittaisi romaaneja Irlannin historiasta.  Davis listasi jopa periaat-

teet, miten työ olisi tehtävä. Koska hänen mukaansa historiallisen romaanin perimmäinen tarkoitus 

oli tehdä historia tutuksi, piti kehyskertomuksen faktojen olla huolellisen tutkimustyön kautta to-

tuudenmukaisia ja tarkkoja, vaikka henkilöt ja juoni olisivatkin kuvitteellisia.518 

 

Nuorirlantilaiset halusivat valjastaa myös runouden palvelemaan kansallisia tavoitteita. 

Siinä tarkoituksessa haluttiin tallentaa ja tehdä tutuksi jo olemassa olevaa runoutta sekä ennen muu-

ta saada kirjoitetuksi uusia, kansakuntaa rakentavia säkeistöjä. Runouden merkitys ja tehtävä kan-

sallisessa projektissa vaihteli sen mukaan, miltä aikakaudelta lyriikka oli ja millaista se oli muodol-

taan. 

   

Eurooppalainen kansanrunousinnostus vaikutti tietenkin nuorirlantilaisten pyrintöihin. 

Kansanrunoutta oli tietoisesti ryhdytty saattamaan kirjalliseen muotoon 1700-luvun puolivälistä 

lähtien. Pontimena hankkeille saattoi olla kirjallisen ilmaisun uudistaminen, kansakunnan, kielialu-

een tai suppeamman ryhmän herättäminen perinteidensä vaalimiseen tai vaikka nostalginen kaipuu 

kaukaisiin aikoihin. Vaikka vanhat Edda- ja skaldirunot eli saagat saivat nekin lukijoita, niin varsi-

naisen innostuksen saivat aikaan James Macphersonin Ossianin laulut. 519 Nämä runot kelttiläissan-

kareista olivat tuttuja nuorirlantilaisille,520 samoin Edda-runous. Davis kirjoitti The Nationiin jopa 

laajahkon artikkelin Heimskringlasta.521 Varsinaisia runonkeruumatkoja nationlaiset eivät ainakaan 

Duffyn kirjojen perusteella tehneet, pikemmin linjana oli tallentaa perinnettä tavattaessa. 

 
                                                           
516 William Carleton (1794 -1869) oli tuottelias irlantilainen kirjailija. Hänen kuuluisimpia teoksiaan on  Traits and 
Stories of the Irish Peasantry ( 1830 ). Encyclopaedia Britannica, hakusana Carleton. 
517 The Irish Peasantry. The Nation 12.7.1845. Artikkeli esittelee Carletonin kirjaa ” Tales and Sketches illustrating the 
Irish Peasantry ”.  Samankaltaisen arvioinnin saa myös Carletonin kirjoittama ” Traits and Stories of the Irish Peasantry 
” . Tales and Stories of the Irish Peasantry. The Nation 12.10.1844. 
518 Duffy 1880, s. 288-289. 
519 Apo, s. 216–217. Ossianin laulujen ensimmäinen osa julkaistiin 1760, toinen osa 1762 ja kolmas osa 1763. Apo, s. 
222. 
520 Duffy 1880, s. 571. Duffy viittaa Ossianin lauluihin kirjeessään Davisille. 
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Irlannissa vanhaa iirinkielistä runoutta, varsinkin laululyriikkaa, oli säilynyt paljon.522 Iirinkielen 

väistyminen englannin kielen tieltä uhkasi kuitenkin tuon runouden säilymistä.523 Davis esittikin, 

että bardirunouden parhaimmisto olisi koottava ja toimitettava samaan tapaan kuin skottirunoilijat 

olivat työstäneet sikäläisiä kansanlauluja. Toisin sanoen sisältö pitäisi tiivistää muutamaan säkeis-

töön ja sovittaa sopivaan kansansävelmään. Teksteissä tulisi säilyttää viittaukset sekä paikalliseen 

että yleisempään historiaan, mutta karsia rönsyt ja liioittelut.524   

 

Pelkkä kokoaminen ei kuitenkaan enää 1840-luvun Irlannissa riittänyt tuomaan bardirunouden aar-

teita irlantilaisten tietoisuuteen. Kielimuuri eristi keski- ja ylemmät luokat ja suuren osan rahvasta-

kin tästä kulttuuriperinnöstä. Siksi tarvittiin tasokkaita käännöksiä. Charles Gavan Duffy nimittäin 

arvioi toimittamansa balladikokoelman esipuheessa, että aiempien käännösten heikkotasoisuus oli 

anastanut iirinkieliseltä bardirunoudelta sen ansaitseman arvostuksen ja suosion. Hän valitsikin toi-

mittamaansa Ballad Poetry of Ireland -teokseen nimekkäimpien aikalaisrunoilijoiden käännöksiä 

iirinkielisistä runoista.525 

 

Esteettisten ansioittensa ohella vanha bardirunous nähtiin jo ikänsäkin puolesta arvokkaana kulttuu-

riperintönä ja myös historian lähdemateriaalina kuten Davisin toimituksellisista ohjeista käy ilmi 

(vrt. edellä). Nämä ajatukset olivat kaikkineen hyvin herderiläisiä. Herderin mielestähän kansankie-

liset runot ja varsinkin laulut olivat arvokkaita paitsi esteettiseltä kannalta, niin etenkin koska niihin 

oli tallentunut runsaasti antropologista ja historiallista tietoa. Herder myös painotti, että varsinkin 

sellaisessa tilanteessa, jossa kansallinen identiteetti kulttuureineen oli uhattuna, oli kansakunnalle 

elintärkeää tallentaa ja vaalia kulttuurista perintöään kansanlauluineen, runoineen ja vanhimpine 

kirjallisine perinteineen.526  

 

Poliittiseen mielipiteenmuokkaukseen menneitten vuosisatojen runous ei suoraan taipunut, vaan sen 

sanoma oli nuorirlantilaiselta katsannolta auttamattoman vanhentunut. Thomas Davis kritisoi esi-

merkiksi iirinkielistä bardilyriikka siitä, ettei se ollut täysin kansallista. Laulujen muoto ja sävy kyl-

lä olivat irlantilaisia, mutta asenteet ja sävy klaanilaisia. Bardien lyriikka ylisti yksittäisiä päälliköi-

                                                                                                                                                                                                 
521 The Sea Kings. The Nation 11.5.1844. 
522 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs I, s. 269. 
523 Iirinkielen tilannetta käsitellään luvussa 5.3. 
524 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs II, s. 271. Davis huomautti, että laulut toki voisi jul-
kaista kokonaisuudessaankin oppineissa kirjoissa, mutta sellaiset opukset olivat kirjastoja, ei mökkejä varten. Skotlanti-
laisilla esimerkeillä ei tässä viitata niinkään Macphersonin töihin kuin esimerkiksi Robert Burnsin julkaisuihin. 
525 Ballad Poetry of Ireland. ( Kirja-arvostelu ). The Nation 2.8.1845.  
526 Nisbet, s. 93-94. 
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tä, mutta saattoi parjata irlantilaisia naapureita yhtä pahasti kuin ulkomaisia sortajiakin. Sitä paitsi 

irlantilaisiksi luettiin näissä lauluissa yleensä vain keltit ja heitä varhemmin saarelle asettuneet 

ryhmät.527 

 

Poliittisesti kelpaamatonta oli myös suurin osa 1700-luvun eli rangaistuslakien (Penal Laws) ajan 

lyriikasta. Tämän kauden iirinkieliset laulut mainitaan liian epätoivoisiksi, heikoiksi ja surussaan 

orjamaisiksi, jotta ne olisivat soveltuneet 1840-luvun kansallisen taistelun rohkaisijoiksi.528 Uuteen 

ajatteluun ja tilanteeseen eivät sopineet myöskään katkera ja lahkolainen uskonnollisuus tai politii-

kan jakobiittilaisuus. Silti Davis suositteli jotakuta kustantajaa painattamaan näistäkin parikymmen-

tä parasta balladeina.529 Saman ajan anglo-irlantilainen eli Munsterin protestanttien ja Ulsterin pres-

byteeripappien kirjoittama laulurunous arvioidaan myös ryhmäkiihkoisuudessaan aikansa eläneeksi, 

vaikka sitä kiitellään voimasta, musikaalisuudesta ja irlantilaisuudesta.530  

 

Edes Irlannin vapaaehtoisjoukkojen (Volunteers) tai United Irishmen -järjestön toimet 1700-luvun 

lopulla eivät olleet Thomas Davisin mukaan inspiroineet kuin aivan muutaman (poliittisesti) kelvol-

lisen laulun, vaikka tilaisuus olisi ollut mitä otollisin.531 Tilaisuuden erinomaisuudella viitattaneen 

siihen, että tuon periodin aikana irlantilaiset saivat painostettua brittihallituksen myöntymään vaa-

timuksiinsa osoittamalla voimaa ja päättäväisyyttä ja ennen muuta ainakin ajoittain pyrittiin yhdis-

tämään irlantilaiset yli uskonnollisten jne. rajojen. Voima, päättäväisyys ja yhtyminenhän olivat 

nationlaisen runouden keskeisimpiä teemoja. 

 

Vanhat säkeistöt kaikessa poliittisessa vääräoppisuudessaan kuitenkin ilmensivät irlantilaisuuden 

eri puolia eri aikoina. Iirinkieliset laulut ja balladit heijastelivat uskollisesti kelttien kiihkeyttä, hur-

juutta, häilyväisyyttä ja pyrkimyksiä, siinä missä oranjelaiset säkeistöt kertoivat tuon kansanosan 

tunteista ja ominaislaadusta.532  Tuo ajatus, että laulut kertoisivat jotakin kansan ominaislaadusta, 

selittänee Davisin antaman tuomion englantilaisista lauluista. Hän listasi ne yksinkertaisesti maail-

man huonoimmiksi. Riimitys ja muoto saattoivat kyllä olla hienoja ja nokkelia, mutta lauluista uu-

                                                           
527 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs II, s. 272. 
528 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs I, s. 269: Irish Songs II, s. 271.  
529 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs II, s. 271. 
530 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs II, s. 274. Davis käyttää nimenomaisesti termiä anglo-
irlantilainen, ei protestanttinen. Samoin hän korostaa kirjoittaessaan edellä mainitun ryhmän lyriikasta, että se on epäi-
lemättä irlantilaista. 
531 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs II, s. 274. 
532 Ballad Poetry of Ireland. ( Kirja-arvostelu ). The Nation 2.8.1845. 
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pui henki sekä sisältö.533 Hyvin samantapaisiin johtopäätöksiin englantilaisten henkisestä tyhjyy-

destä ja matalamielisyydestä oli päädytty muitakin teitä.(vrt. luku kansanluonteista ) 

 

Duffy puolestaan korosti sitä, että näiden kelttiläisen kulttuurin hengentuotteiden kauneus ja syväl-

lisyys todistivat syntyaikansa korkeasta sivilisaatiosta. Hän tuntui myös pitävän juuri vanhaa iirin-

kielistä runoutta alkulähteenä, jonka henkeä, idiomeja, poljentoa jne. myöhemmän runouden oli 

uusinnettava ollakseen aidosti irlantilaista.534 Tästä ajatuksesta ei ole vallan pitkä matka The Natio-

nin julkilausutun opin vastaiseen päätelmään, että kelttiläisyys sittenkin olisi aidointa irlantilaisuut-

ta. 

 

Thomas Davisin mukaan 1800-luvun alkuvuosikymmeninä irlantilaiset kynäilijät  

olivat kirjoittaneet paljon hienoja lauluja englanniksi. Useimmat niistä olivat tunnettuja kuitenkin 

vain yhteiskunnan ylemmille luokille. Kansa sen sijaan lauloi heikkotasoisia lurituksia, puolen pen-

nin balladeja, jotka olivat parjauksineen ja karkeuksineen harhaanjohtavia ja alentavia. Toiveena 

olikin korvata ne näillä kirjallisesti ja sisällöllisesti tasokkaammilla lauluilla.535 Thomas Davis esit-

tikin The Nationissa, että näiden tuoreempien irlantilaisten laulujen parhaimmisto tulisi koota ja 

julkaista nuottien kera, joko yksittäisinä kappaleina tai kokoelmina.536 Nuorirlantilaisista Michael 

Joseph Barry ottikin työn tehdäkseen. Hänen toimittamansa Songs of Ireland ilmestyi Library of 

Ireland -sarjassa.537 

 

Charles Gavan Duffyn samaan sarjaan toimittama kokoelma irlantilaista balladirunoutta vastasi 

sekin osittain tähän kutsuun. Siihen oli toki valittu mukaan noin tusina iirinkielestä käännettyä bal-

ladia ja jokunen englanninkielinen kansanballadi; valtaosa runoista oli kuitenkin juuri aikalaiskirjai-

lijoiden englanniksi riimittelemiä balladeja.538 

 

Kirjoittajia kiiteltiin taitavasta riimittelystä, voimakkaasta ilmaisusta ja tekstien koskettavuudesta. 

Aivan erityinen ylistyksen aihe kuitenkin oli runojen irlantilaisuus. Irlantilaisuus piirtyi esiin näky-

                                                           
533 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs I, s. 266-267. 
534 Ballad Poetry of Ireland. (Kirja-arvostelu). The Nation 2.8.1845. Kirja-arvostelussa on pitkiä lainauksia Duffyn 
tekstistä. 
535 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs II, s. 273. 
536 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs I, s. 264-265. 
537 Mitchel 1913, s. 434. 
538 Ballad Poetry of  Ireland. The Nation 2.8.1845. Niteessä ei ilmeisesti ollut nuotteja, koska kirja-arvostelussa ei sa-
nallakaan mainita sävelmiä. Niputan kuitenkin balladit yhteen laulurunouden kanssa, sillä useimmiten balladit olivat  
laulettaviksi tarkoitettuja.  
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missä ja henkilöissä; Se kuului kielen idiomeissa ja poljennossa. Parhaista balladeista huokui Irlan-

nin muinainen, aikojen takaa periytyvä henki. Kuten Duffy asian tiivistää “ Many of them, and gen-

erally the best, are just as essentially Irish as if they were written in Gaelic”.539 Kun kansallinen 

runous näin syntyi englanniksi, selitettiin irlantilaisten käyttämä englanti erilaiseksi, kansalliseksi 

englanniksi.  

 

The Nationissa julkaistiin uutta runoutta joka viikko. Erityinen osasto, Poet’s Corner, oli varattu 

nationlaisten ja avustajien540 säkeille, pääkirjoituksen perään ja esimerkiksi suorasanaisen historial-

lisen katsauksen yhteyteen liitettiin myös usein runo. Tämä runous esimerkillään samoin kuin kir-

jallisuusarvostelut ja lehdessä julkaistut ohjeistavat artikkelit kertoivat, millaista runouden piti olla 

nuorirlantilaisten mielestä. 

  

Runouden oli oltava ennen muuta kansallista. Laululyriikkaa kirjoittaville Thomas Davis asetti esi-

kuvaksi parhaat skotlantilaiset ja ranskalaiset laulut.541 Niiden mallin mukaisesti irlantilaisten laulu-

jen tuli olla läpikotaisin irlantilaisia, ilmentää kansallisia tuntoja ja ajatuksia, kertoa todellisesta 

elämästä ja aidoista tunteista.542 

 

Maa, kansa ja historia olivat sopivia kansallisen runouden aiheita, joskaan ei tässä järjestyksessä. 

Historia merkittävimpine tapahtumineen, henkilöineen ja näyttämöineen sekä syvimpine tunteineen 

nousi keskeisimmäksi The Nationin arvoasteikossa.543 

 

Kansallisen runouden tärkein tehtävä oli herättää irlantilaiset rakastamaan isänmaataan.544 Siksi sen 

tuli kuvata Irlannin luonnon kauneutta ja jylhyyttä;545 siksi siinä tuli esittää irlantilaiset parhaimmil-

laan ja aateloida sekä kansa että maa.  “Jalokivenkaltaiseksi kiteytetyllä historialla” (condensed and 

gem-like history) runous sitoi irlantilaiset saareensa, julkituomillaan esimerkeillä ja toiveilla johdat-

                                                           
539 Ballad Poetry of Ireland. The Nation 2.8.1845. 
540 Innostus runoihin oli suurta. The Nationissa huomautettiinkin, että maataan toki voi palvella monella muullakin 
tapaa kuin kirjoittamalla runoja. Duffy 1890, s. 96. 
541 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs I, s. 265. Ranskan laulurunouden kukoistus luettiin 
pääosin  Davisin suuresti arvostaman  Pierre-Jean de Berangerin ansioksi. Skotlannin lyyrisestä  loistosta  kunnian sai 
laajempi kirjoittajakunta Robert Burnsin johdolla. 
542 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs I, s. 265, 269. 
543 Ballad Poetry of Ireland. ( Kirja-arvostelu ). The Nation 2.8.1845. Davis listaa arvostelussa kansallisen  runouden 
aiheita; Liite runojen aiheista. 
544 Duffy 1890, s. 120, 96. 
545 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs I, s. 270. 
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ti tulevaisuuteen.546  The Nationissa historialliset laulut ja balladit arvostettiin parhaimmaksi ravin-

noksi kansallistunteelle (nationality) ja yleiselle mielialalle. Niiden toivottiin paitsi opettavan histo-

riaa, herättävän mielenkiintoa opiskella sitä, niin myös antavan moraalista selkärankaa. Kirjoittaja 

arveli suurmiesten ja suurten tekojen muistelun toimivan kuin toinen omatunto: kukaan ei haluaisi 

häpäistä sellaisten muistojen maata.547  

 

Erityisesti laululyriikkaan haluttiin sälyttää moraalista ohjastusta ja asennekasvatusta.   

Kansallinen runous oli tietenkin tarkoitettu koko kansan hengenravinnoksi, mutta laulusanoituksien 

laatijoita Davis kehotti miettimään kohderyhmäänsä ja sitä, millaisessa tilanteessa tekstejä laulettai-

siin. Laululyriikalta vaadittiin yksinkertaisuutta/ selkeyttä ja voimaa olipa se suunnattu mille yh-

teiskuntaluokalle tahansa, mutta erityisesti köyhemmälle kansalle kaupungeissa ja maaseudulla hai-

kailtiin lauluja, joissa yhdistyisivät räväkkä huumori ja rohkeat kielikuvat korkeaan moraaliin ja 

syviin tunteisiin.  Davis listasi patriotismin lisäksi rakkauden, rohkeuden, sovinnollisuuden, kunni-

an, suuttumuksen ja päättäväisyyden tunteiksi, joita lyriikalla sopi voimistaa ja ruokkia.548 Toisin 

sanoen esimerkiksi Repeal-liikkeen kansantapahtumiin yms. tarvittiin voimallista, rohkeutta vala-

vaa, uuden ajattelun mukaista laulettavaa, josta ei huokuisi alistuneisuus, muttei myöskään rä-

hinähenki eivätkä irlantilaisten keskinäiset kaunat. 

 

Laulujen tehtävänä oli herättää oikeanlaisia tunteita laulajissaan ja kuulijoissaan; runoilijanationa-

listit halusivat kurinalaistaa ja ohjata kansan tunteita siinä missä Daniel O’Connell pyrki ohjaile-

maan poliittiset mielipiteenilmaukset järjestäytyneiksi. 

 

Thomas Davis kirjoitti, että kansallinen runous oli maan sielun kukkein kukoistus (the very flowe-

ring of the soul) ja vahvin todiste tuon sielun terveydestä. Ellei kansallista runoutta ollut, todisti se 

toivottomasta tylsyydestä tai äärimmäisestä provinsialismista.549 Runous olikin nuorirlantilaisten 

kirjallinen lempilapsi.  

 

Nuorirlantilaiset halusivat herättää maanmiehissään rakkauden maataan ja kansaansa kohtaan, roh-

kean päättäväisyyden vapautua ja keskinäinen yhteenkuuluvuuden. Koko ohjelma vaati muutosta 

ennen kaikkea tunteissa, jos kohta toivottuja tunteita pyrittiin myös järkisyillä perustelemaan. Ru-

                                                           
546 Ballad Poetry of Ireland. ( Kirja-arvostelu ). The Nation 2.8.1845. 
547 Ballads of The Pale. The Nation 18.11.1843. 
548 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs II, s. 277-278. 
549 Ballad Poetry of Ireland. ( Kirja-arvostelu ). The Nation 2.8.1845. 
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nous palveli suorasanaista tekstiä paremmin syvien tuntojen ja vaikuttavien kokemuksien välittäjä-

nä ja herättäjänä. 

 

Runous väljensi ilmaisun rajoja. Varsinkin menneisyyteen sijoittuvissa runoissa voitiin vapaammin 

uhkua sotaista uhmaa, janota veristä revanssia ja halveksua sakseja kuin suorasanaisessa tekstissä 

olisi ollut mahdollista. Vaikka tuon ajan mittapuulla irlantilaiset saivatkin nauttia kohtuullisen laa-

jasta sananvapaudesta, valtiorikossyytteitä nostettiin kansallismielisiä lehtiä vastaan melko usein. 

 

Aikakauden kirjallinen valtavirtaus, romantiikka, suosi sekin runoutta. Ja ennen muuta runoutta 

suosi kansa. Varsinkin balladien ja laulujen menekki oli yleensä erinomainen.550 Nuorirlantilaiset 

pitivät balladimuotoa myyvänä,551 mutta ennen muuta se sopi mainiosti historiallisiin aiheisiin. Täs-

tä juontunee tuon runomuodon korostunut esilläpito.552  

 

Laulut ja monet balladit kasvoivat täyteen voimaansa vasta sopivaan sävelmään sovitettuina. Kun 

The Nationin suosituimpia runoja ja balladeja koottiin The Spirit of the Nation -vihkoiksi, pyrittiin-

kin teksteille löytämään säestykseksi irlantilaisia kansansävelmiä.553 Vuosina 1843 ja 1844 julkais-

tuissa kokoelmissa noin puoleen runoista tällainen sävelmä oli löytynyt. Useimpiin musiikitta jää-

neisiinkin liitettiin v. 1845 ilmestyneessä runovihossa nuotit. Irlannin kirjallisuudenhistoriaa tutki-

nut Malcolm Brown arvioikin, että The Nationin parhaat runot olivat juuri lauluja, joiden kosketta-

vuus ja elävyys syntyi sanoituksen ja tietyn sävelmän yhteisvaikutuksesta. Tultuaan kerran liitetyksi 

yhteen, ne eivät enää olleet erotettavissa.554  

 

Nuorirlantilaiset arvostivat musiikkia. Heidän mielestään irlantilaisilla oli synnynnäinen musiikin 

nälkä ja musiikilla puolestaan irlantilaisiin such power of good.555 Sellainen voima oli hyödynnettä-

vä kansallisessa asiassa. Oikeanlaisella musiikilla valettaisiin kansaan rohkeutta, yhtenäisyyttä ja 

innostusta,556 sekä tehtäisiin isänmaan rakkaudesta elävää ihmisten mielissä.557 

                                                           
550 Brown, s. 62.  
551 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs II, s. 271, 273. 
552 Esimerkiksi Duffyn toimittama kokoelma oli Ballad Poetry of Ireland. The Nation 2.8.1845; A Ballad History of 
Ireland. The Nation 30.11.1844. Artikkelissa haikaillaan historiallisten balladien kokoelmaa.; Brownin mukaan Davis 
ehdotti myös balladikokoelmaa Irlannin maisemista. Brown, s. 62.Epäilen hänen käsittäneen väärin asian. Mielestäni 
kyse ei ole mistään erillisestä balladikokoelmasta, vaan Davis vaatii historiallisten balladien kirjoittajilta tarkkaa topo-
grafian ja maiseman observointia taustoittaessaan säkeistöjään. 
553 Duffy 1890, s. 141-142, 231. 
554 Brown, s. 64-65. 
555 Brown, s. 62. 
556 Duffy 1890, s. 109. 
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Epäilemättä näin olikin. Kun irlantilaiset sankoin joukoin kokoontuivat esimerkiksi raittiusliik-

keen558 tai Repeal-liikkeen joukkotapahtumiin musiikilla kyettiin varmasti vaikuttamaan tunnel-

maan. Kummallakin liikkeellä olikin omat orkesterinsa ja niillä kuuluva roolinsa kansankokouksis-

sa, kulkueissa jne. Ei ollut tietenkään samantekevää, mitä soitettiin ja mitä kymmenien tuhansien 

äänien voimalla laulettiin. 

 

Musiikin tuli olla irlantilaista, koska se oli irlantilaista ja koska se oli kauneudessaan, elävyydessään 

ja vaihtelevuudessaan vailla vertaa. Sävelmät ilmaisivat väkevästi tunteita ja maalasivat eläviä mie-

likuvia sekä tunnelmia jopa vuosisatojen takaa.559 Aidosti irlantilaiseksi musiikiksi nuorirlantilaiset 

lukivat kansansävelmät. The Nationissa kannustettiin merkitsemään niitä muistiin tilaisuuden tullen 

ja nuorirlantilaiset toimivat itsekin ohjeittensa mukaan matkustellessaan kotisaarellaan.560 

 

Kansanmusiikin keruuinnostus oli yleiseurooppalainen ilmiö 1800-luvun alkupuoliskolla. Nuorir-

lantilaiselta kannalta katsoen kiirettä tallentaa sävelmät lisäsi iirinkielisen kulttuurin nopea väisty-

minen englanninkielisen kulttuurin tieltä. The Nationissa valiteltiinkin sitä, että etenkin englantia 

puhuvat irlantilaiset olivat etääntyneet arvokkaasta musiikkiperinnöstään. Konserteissa ja kodeissa, 

jopa raittiusliikkeen soittokuntien  ( Temperance Bands ) soittamana kuultiin vierasta musiikkia.561 

Liekö se, että The Repeal Associationin orkesteri perustettiin soittamaan korostetusti irlantilaista 

musiikkia,562 jollei suoraan nuorirlantilaisten aikaansaannosta niin ainakin asian esillä pitämisen 

innostama päätös. 

 

Kuten mainittu, runoihin etsittiin sävelmiä säestykseksi. Tällä tavoiteltiin tietenkin suosiota ja kan-

sallisen sanoman leviämistä tehokkaammin sellaisillekin, joita se ei ehkä muutoin olisi tavoittanut. 

Julkilausuttuna pyrkimyksenä oli myös tallentaa musiikkia ja tehdä sitä tunnetuksi. Monet sävelmät 

tulivat näin ensi kertaa painetuiksi.563 

 

                                                                                                                                                                                                 
557 Answers to  Correspondents. The Nation 22.10.1842. 
558 Raittiusliikkeestä kerrotaan tarkemmin luvussa 6.2. 
559 Irish Music and Poetry. The Nation 29.6.1844. 
560 Irish Music. The Nation 12.10.1844. Lyhyessä tekstissä uudistetaan jo viikkoa aiemmin esitetty pyyntö siitä, että 
irlantilaiset merkitsisivät muistiin kansansävelmiä ja lähettäisivät niitä lehden toimitukseen.; Duffy 1890, s. 96, 161-
162. 
561 Irish Music and Poetry. The Nation 29.6.1844. 
562 Duffy 1890, s. 109. 
563 Irish Music and Poetry. The Nation 29.6.1844. 
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Myös uutta, aidosti irlantilaista ja ajan henkeä ilmentävää musiikkia kaipailtiin.The Nationissa vali-

teltiin, että aikakauden irlantilaiset säveltäjät eivät säveltäneet millään lailla irlantilaista musiikkia, 

eivätkä he tehneet taidettaan Irlannille.564 Olisiko uusi musiikki kansallista, jos se lainaisi teemojaan 

kansanmusiikista, sitä ei eritellä. Artikkelin perusteella esimerkiksi perinteisten soitinten, tässä ta-

pauksessa harpun käyttö näyttäisi tekevän musiikista irlantilaista.565 

 

Säätyläistöä patisteltiin tutustumaan perinteiseen musiikkiin. The Nationissa katsottiin, että kiinnos-

tus irlantilaiseen musiikkiin osoitti paitsi hyvää makua niin myös kansallismielisyyttä (nationality 

).566  Kansanmusiikissa nähtiin myös potentiaalia irlantilaisia yhdistävänä asiana.567 Sitä se ehkä 

olikin ongelmattomimmasta päästä; poliittiset, uskonnolliset ja yhteiskunnalliset lataukset varsinkin 

pelkissä sävelmissä (ilman sanoja) olivat verraten heikot. 

 

5.2. Kuvataide – kansallisen kuvaston tarpeellisuus 

 

Irlannissa oli vähänlaisesti kunnollista taidetta 1840-luvulle tultaessa nuorirlantilaisten mukaan. 

Sekä säätyläisten että tavallisen kansan seiniä koristavat kuvat olivat pääsääntöisesti heikkotasoisia 

töherryksiä (daubs).568  

 

Thomas Davis valitti heinäkuussa 1843 The Nationissa, että vaikka Irlannilla oli taiteilijoita, niin 

sillä ei ollut kansallista eli aiheiltaan irlantilaista taidetta. Artikkelissa kansallisen taiteen aihepiirei-

nä mainitaan eritoten Irlannin historia, mutta myös ympäröivä yhteiskunta eli sen ajan irlantilaiset 

ja heidän elämänsä.569 Myöhempi tutkimus on vahvistanut Davisin havainnon. Irlannin taide oli 

koko 1800-luvun ajan varsin vähän kansallista aiheiltaan tai ilmaisultaan.570 

 

Tarkastelemalla Davisin työstämää historiallisten maalausten ja veistosten aihelistaa piirtyy esiin 

nuorirlantilaisten kuvataiteille kaavailema rooli kansallisessa projektissa. Lyhyesti sanottuna kuva-

taiteen tuli visualisoimalla vahvistaa kansallisen historian kirjoituksen, runouden ja proosan tekstein 

hahmottelemaa menneisyyskuvaa. Sen mukaisesti muinaisen suuruuden ajan jälkeen seurasi ihan-

                                                           
564 Irish Music and Poetry. The Nation 29.6.1844. 
565 Ibid. 
566 Irish Music. The Nation 18.11.1843. Lyhyt artikkeli kertoo Dublinissa järjestettävistä tilaisuuksista, joissa luennoi-
daan kansanmusiikista ja myös esitetään sitä.  
567 Irish Music. The Nation 18.11.1843; Irish Music. The Nation 12.10.1844. 
568 The Irish Art Union, The Nation 14.12.1844. 
569 Hints for Irish Historical Paintings. The Nation 29.7.1843. 
570 Cullen, s. 119. 
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noitujen suurmiesten johtama vuosisatainen taistelu miekan, kynän tai puheen voimalla kansallisen 

olemassaolon säilyttämiseksi. Loppuhuipennuksena Daniel O’Connellin organisoima, raittiusliik-

keen ryhdittämä ja kansallisen sovinnon voimistama kansakunta vapautuu ja Irlannin lippu noste-

taan kansallisessa laivastossa ja armeijassa. 

     

Kuten aiemmin on todettu, suurmiehet asetettiin kansallisiksi ihanteiksi ja esimerkeiksi, siinä missä 

sankarilliset teot kansallisen omanarvontunnon ja ylpeyden vahvistajiksi. Davis toikin julki toiveen 

eritoten suurmiesten tutuksi tekemisestä taiteen avulla.571 The Nationissa valiteltiin, että esimerkiksi 

Dublinissa oli saatavilla kyllä rintakuvia Homeroksesta, Walter Scottista, Shakespearesta, muttei 

irlantilaisista suuruuksista.572 Nuorirlantilaiset itse olivat mukana esimerkiksi hankkeessa pystyttää 

Patrick Sarsfieldin ratsastajapatsas Limerickin kaupunkiin.573 Oman aikansa merkkihenkilöitä nuo-

rirlantilaiset toivat esille The Nationissa. Erityisellä National Gallery -osastolla kerrottiin etupäässä 

irlantilaisista kirjailijoista ja taiteilijoista. Elämäkertatietojen, tuotannon esittelyn ja arvioinnin li-

säksi kokonaisuuteen kuului yleensä myös piirroskuva kyseisestä henkilöstä.574 

 

Nuorirlantilaisten mielestä taiteen tehtävänä yleisön suuntaan oli siis opetus ja valistus. Thomas 

Davis kirjoitti, että taide kuvatessaan ihmisiä ja näkymiä tallensi ja opetti elämäkertoja, historiaa ja 

topografiaa tehokkaammin kuin teksti.575 Onnistuakseen tässä tehtävässä taiteilijan tuli olla aiheel-

leen uskollinen ja siihen syvällisesti perehtynyt. Siinä hengessä Davis liitti jokaiseen historiallisten 

töiden aihelistan kohtaan tiedot ko.  aikakautta, henkilöitä tai tapahtumia valottavasta lähdemateri-

aalista. Historiallisten yksityiskohtien, kuten aseitten, vaatetuksen, rakennusten, aikakauden tapojen 

jne. tuli olla oikein.576 Sama tavoite kuvastuu Davisin pohdinnoissa taiteen opetuksen sisällöistä. 

Hänen mielestään taidetta opiskelevien oli perehdyttävä pukuhistoriaan, eläintieteeseen, kasvitietee-

seen ja geologisiin muotoihin, siinä missä ihmisen anatomiaankin.577 Vaikka Davisin teksteistä vä-

littyy ajatus, että taiteen tuli mahdollisuuksien mukaan kopioida kohteensa, hän kuitenkin huomaut-

taa, että korkeimmillaan taiteessa oli kyse luomisesta, joskin perusteellisen aiheentuntemuksen poh-

                                                           
571 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. National Art, s.119. 
572 The Nation 4.11.1843; Duffy 1880, s. 67-68. 
573 Duffy 1880, s. 671. 
574 Esimerkiksi National Gallery - Thomas Moore. The Nation 29.10.1842; National Gallery - Gerald Griffin. The Na-
tion 10.12.1842; National Gallery - Thomas Furlong. The Nation 11.3.1843;  National Gallery - John Banim. The Na-
tion 23.9.1843. 
575 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. National Art, s. 119. 
576 Hints for Irish Historical Paintings, The Nation, 29.7.1843. Lähteitä ei ollut liitetty neljään viimeiseen ehdotukseen, 
joista kaksi kurotti tulevaisuuteen ja kaksi muuta olivat tuon ajan tapahtumia. 
577 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Institutions of Dublin. No.I, s. 333. 
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jalta.578 

 

Aikalaisaiheitten käsittelystä taiteessa tekstien ajatukset ovat keskenään hieman ristiriitaiset. Nuo-

rirlantilaiset korostivat usein, että oli tärkeää tuntea maansa ja kansansa, omata siitä oikeaa tietoa, 

jotta voisi toimia tehokkaasti isänmaan kehittämiseksi ja epäkohtien poistamiseksi.  Davis kehotti-

kin kansaa ja irlantilaista elämänmenoa kuvaavia taiteilijoita havainnoimaan töitään varten ympäris-

töä ja lukemaan kaunokirjallisuuden, mutta myös köyhäinhoitoraporttien kertomaa irlantilaisesta 

yhteiskunnasta.579 Toisaalla sama mies valitteli, ettei Irlannin kansa köyhyydessään ollut kovin ku-

vauksellista. Toki tämä huomautus tasapainotetaan vakuuttamalla irlantilaisten rakenteen olevan 

jalointa laatua ja heidän ruokittuina ja sivistettyinä olevan samanveroisia kreikkalaisten kanssa.580 

 

Kansankuvauksessa taiteen funktio opettajana, kansallisen itsetuntemuksen lisääjänä oli toisinaan 

ristiriidassa irlantilaisuuden estottoman ihannoinnin kanssa. Historialliset aiheet tarjosivatkin pa-

remmat mahdollisuudet henkilöitten glorifiointiin, näyttäviin asuihin, yleviin tunnelmiin jne. kuin 

ympäröivä todellisuus. Tämä, nuorirlantilaisten historian harrastus ja romantiikan ihanteet nostivat 

historian kansallisten kuvataiteiden tärkeimmäksi aiheriiheksi nationlaisessa asteikossa. 

   

Kansallisen tietoisuuden ja patriotismin herättäminen ja lujittaminen valistamalla oli vain yksi, jos-

kin tärkeä osa kansalliselle taiteelle sovitetusta tehtävästä. Taide ja sen taso nähtiin myös viestinä 

muulle maailmalle.    

 

Se, ettei Irlannilla ollut kansallista taidetta, oli The Nationin mukaan häpeäksi maalle ja vahingoksi 

taiteilijoille.581 Davis piti elintärkeänä Irlannin sivistykselle ja maineelle saada tunnustettu kansalli-

nen taide. Hän kirjoitti, että merkittävän taiteen luominen oli samalla tavalla aateloivaa kansalle 

(kansakunnalle) kuin suurten runojen, historioiden ja lakikoodeksien kirjoittaminen tai voittojen 

saavuttaminen suurissa taisteluissa.582 Tasokas kansallinen taide todisti siis kansallisuuden kuntoi-

suudesta ja kelpoisuudesta muille. Ajan nationalistisille liikkeille ajatus olikin tyypillinen: Ei riittä-

nyt, että kansa nousisi kansakunnaksi, vaan sen oli lunastettava myös paikkansa kansakuntana kan-

sakuntien joukossa. Kulttuurissa se merkitsi sitä, että oma kulttuuri oli nostettava kansainvälisesti 

                                                           
578 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. National Art, s.120. 
579 Hints for Irish Historical Paintings, The Nation, 29.7.1843. 
580 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. A Gallery of Casts, s. 126. 
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vertailukelpoiselle tasolle.583    

 

Saksalainen romantiikka, erityisesti Herder, määritteli kulttuurin päämääräksi kansakunnan erityis-

luonteen kehittämisen.584 Sen mukaisesti kansallista kulttuuria, esimerkiksi taidetta, siis tarvittiin 

syventämään irlantilaisuutta. Toisaalta Davis näki kansallisen luonteen virvoituksen ennakkoehdok-

si taiteen todelliselle edistymiselle.585 Taiteen näkökulmasta kansan tuli siis ensin löytää perimmäi-

nen ominaislaatunsa, koska vain se tarjosi hedelmällisen pohjan korkeatasoiselle taiteelle. Kun tästä 

ominaislaadusta aiheensa, sisältönsä ja tunnemaailmansa nostavaa taidetta sitten syntyisi, syventäisi 

se omalta osaltaan edelleen kokemusta omasta kansallisesta erityisyydestä. Kansallinen taide oli 

yhtä aikaa sekä todiste kansallisesta ominaislaadusta eli kansallisuuden olemassaolosta että tuon 

ominaislaadun ja olemassaolon vahvistaja. 

 

Näihin ajatuskulkuihin liittynee Davisin lausuma, että tilanne oli vahingollinen myös taiteilijoille. 

Jos taide vain omaa kansallista ominaislaatuaan ilmentäessä ylsi korkeimmalle tasolle, merkitsi se 

sitä, etteivät taiteilijat saaneet parasta mahdollista irti itsestään työstäessään jollekin muulle kulttuu-

rille ominaisia teemoja ja aiheita. 

  

The Nationin mukaan irlantilaistaiteilijat kuitenkin suorastaan karttoivat kansallisia teemoja, koska 

eivät uskoneet niiden soveltuvan korkeatasoisen taiteen aiheiksi. Siksi nuorirlantilaiset esittelivätkin 

suurella riemulla Frederick W. Burtonin luonnosteleman The Spirit of the Nationin kannen, joka oli 

paitsi hienosti piirretty, niin myös hyvin kansallinen. Työ oli yhtä aikaa monumentti bardien voi-

malle (bardic power), patriotismille, musiikillemme ja historiallemme, hehkutettiin lehdessä. Sitä 

paitsi se osoitti, että taiteessa Irlannin historia ja toiveet voitiin ilmaista ilman puoluepoliittista väri-

tystä.586  

 

Kuva julkaistiin The Nationissa ja samassa yhteydessä sen sanoma ja symboliikka käsiteltiin perin 

juurin hyvin ylistävässä sävyssä. Epäilemättä sanoman yhtenevyys nuorirlantilaisten julistuksen 

kanssa miellytti. Keskellä piirrosta Irlannin kotka oli nousemassa siivilleen sihisevän käärmeen 

ulottumattomiin, samalla kun nuori bardi harppu kädessään talloi katkaistun kahleen päälle ja näytti 

suuntaa miekkaa tapaileville nuorille miehille. Neljää maakuntaa kuvaavat piirrokset täyttivät valis-

                                                           
583 Salmenhaara, s. 23. 
584 Salmenhaara, s. 25. 
585 Art Unions. The Nation 27.4.1844. 
586 Irish Music and Poetry. The Nation 29.6.1844. 
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tusfunktiota kertomalla historiasta, maantieteestä ja elinkeinoista. Hartaana toiveena lehti esittikin, 

että tämä työ olisi alkusoitto kokonaiselle sarjalle irlantilaisten taiteilijoiden kansallisia teoksia.587 

 

Thomas Davis piti kilpailuja palkintoineen hyvänä keinona houkuttaa luomaan kansallista taidet-

ta.588 The Repeal Association lupasikin palkinnot parhaista historiallisista maalauksista ja veistok-

sista kesällä 1843. Davis, joka toimi kilpailua organisoivan  R.A:n komitean puheenjohtajana, lista-

si The Nationissa 71 aihe-ehdotusta Irlannin historiasta.589 The Repeal Association ilmoitti myös 

palkitsevansa parhaat rakennussuunnitelmat.590 

 

The Nationissa kiiteltiin taidetta edistämään perustetun The Art Unionin palkkioillaan innostaneen 

irlantilaisen kaivertamisen nousuun. Samalla ehdotettiin, että yhdistys voisi ohjailla kaivertajia ai-

hevalinnoissa, esimerkiksi lupaamalla palkintoja kaiverruksista, jotka olisi tehty tietyistä irlantilai-

sista maalauksista. Kansallisen projektin tarpeet kävivät ilmi myös siinä, että The Art Unionin toi-

vottiin laajentavan palkitsemistaan parhaisiin luonnoksiin aina historiallisesta sarjakuvasta irlanti-

laisten kirjojen kuvituksiin.591 

  

The Art Union otti ilmeisesti neuvosta vaarin, sillä joitakin kuukausia myöhemmin se julisti maksa-

vansa palkkion parhaista ääriviivapiirrossarjoista, jotka kuvittaisivat irlantilaisten kirjoittamaa ru-

noutta, proosaa tai historiaa. Nuorirlantilaiset ottivat hankkeen vastaan ylistyksellä - ja uusilla neu-

voilla. Kuten arvata saattaa, The Nationissa historiallisten teosten kuvittaminen nähtiin erityisen 

tärkeänä. Thomas Davis uskoi kuvituksen elävöittävän käsitystä menneisyydestä. Innostuneena hän 

luetteli historioita ja lähdejulkaisuja, jotka sopisivat kuvitettaviksi, samoin kuin ehdotuksia piirros-

ten aiheiksi.592 

  

Irlantilainen fiktiokin, vanhoista keijukaistarinoista uusimpiin romaaneihin, tarjosi Davisin mielestä 

monipuolisesti aiheita kuvittajille. Hän ilmaisi nationlaisten erityisesti toivovan, että joku tarttuisi 

Griffinin “Invasion”-teokseen, sillä siinä oli kauneutta ja sankaruutta sekä runsaasti vihjeitä siitä, 

millainen muinainen Irlanti oli ollut. Tasokkaiden ääriviivapiirrosten korostettiin palvelevan isän-

                                                           
587 Irish Art. The Nation 27.7.1844. 
588 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. National Art, s. 122. 
589 Hints for Irish Historical Paintings. The Nation 29.7.1843. Kilpailu oli edelleen käynnissä vuotta myöhemmin. Irish 
Art. The Nation  27.7.1844. 
590 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. National Art, s. 123. 
591 The Irish Art Union. The Nation 14.12.1844. 
592 Irish Pictures. The Nation 19.4.1845. 
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maata, koska ne tekisivät historiasta elävää ja kertoisivat maasta sekä kansasta ja sillä tavalla kehit-

täisivät kansallista tietoisuutta (cultivating the nationality).593 

 

Nuorirlantilaiset katsoivat, että kansallisen taiteen saamiseksi oli tehtävä paljon muutakin kuin oh-

jailtava taiteilijoita aihevalinnoissa. Opetuksen ja valistukseen nimeen vannovat nationlaiset pitivät 

tärkeänä taiteen opetuksen laajentamista ja kohentamista, samoin kuin yleisön valistamista taiteesta. 

Thomas Davis esittikin varsin konkreettisen ohjelman taideopetuksen parantamiseksi. 

 

Ohjelman ytimenä oli luoda The Hibernian Academystä Irlannille toimiva ja vahva kuvataideaka-

temia sulauttamalla siihen kolme taidetta edistämään perustettua yhdistystä sekä The Dublin So-

cietyn taiteeseen keskittyvät toiminnot. Davis uskoi, että yhdistymisellä säästyisi rahaa varsinaiseen 

taiteen edistämiseen, samoin että tukijoitten aika ja energia tulisivat paremmin hyödyksi, kun niitä 

ei tarvitsisi hajottaa niin monelle taholle.594 

  

Suunnitelman mukaan kuvataideakatemiassa olisi omat osastonsa maalaustaiteelle, kuvanveistolle, 

arkkitehtuurille ja mallipiirtämiselle (design drawing ). Jokaisella osastolla olisi omat harjoitussa-

linsa ja näyttelytilansa, mutta yhteinen yleisöluentosali ja taidekirjasto. Erityisen tärkeänä nähtiin 

se, että olemassa olevat kokoelmat ja varat yhdistämällä luotaisiin perusta kansalliselle veistos- ja 

valosgallerialle sekä taulugallerialle.595 

 

The Nationissa valos- ja veistosgallerian perustamishankkeita käsiteltiin useaan otteeseen. Tavoit-

teena oli hankkia runsas kokoelma valoksia Egyptin, Etruurian, Kreikan, Rooman ja keskiajan Eu-

roopan parhaista töistä malleiksi ja esikuviksi nuorille taiteilijoille. Davisin mukaan juuri nouseva 

taiteilijapolvi tarvitsi kunnollisia malleja oppiakseen piirtämään.596 Dubliniin oli perustettu keväällä 

1844 yhdistys ajamaan asiaa. Jäseniksi oli liittynyt myös aatelistoa ja kuuluisia tiedemiehiä, esi-

merkiksi George Petrie, ja nuorirlantilaisista ainakin Thomas Davis.597 Asia ei kuitenkaan edistynyt, 

ja Davis esittikin runsaan vuoden jälkeen, että yhdistys sulautuisi keräämine varoineen Hibernian 

Academyyn.598  

                                                           
593 Irish Pictures. The Nation 19.4.1845. 
594 Essays Literary and Historical by Thomas Davis.  Institutions of  Dublin. No. I, 332, 334. Kyseiset yhdistykset  
olivat The Society of Irish Artists ( perustettu 1842 ), The Society of Ancient Art ( perustettu 1844 )  ja Institute of Irish 
Architecs ( perustettu 1839 ). 
595 Essays Literary and Historical by Thomas Davis.  Institutions of  Dublin. No. I, 332. 
596 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. A Gallery of Casts, s. 124-125, 127. 
597  Society for the Formation of a Public Gallery of Ancient Art in Dublin. The Nation 2.3.1844. 
598 Essays Literary and Historical by Thomas Davis.  Institutions of Dublin. No. I, 331. 
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Taulugallerian perustamista pidettiin myös tärkeänä. Suurin osa parhaista irlantilaistaiteilijoiden 

töistä oli ulkomailla eikä niitä juuri tunnettu Irlannissa. Davis asettikin tavoitteeksi saada työt tai 

ainakin kopiot niistä Irlantiin.599 

 

Uuden Hibernian Academyn yhdeksi tehtäväksi hän luonnosteli juuri irlantilaisten taideteosten ko-

koamisen, säilyttämisen ja tunnetuksi tekemisen. Davis näki myös uuden kuvataideakatemian tai-

teen mesenaattina; palkitsemassa ansiokkaita töitä ja ostamassa irlantilaistaiteilijoiden teoksia kan-

sallisiin kokoelmiin.600 

 

Kansallisten kokoelmien perustamisen ajateltiin siis antavan paitsi taiteen opiskelijoille malleja ja 

virikkeitä, niin myös petaavan taiteilijoille mahdollisuuksia jäädä kotisaarelleen ja tehdä teoksiaan 

irlantilaisista aiheista. Koska valtiovalta ei ollut tehnyt tilauksia eikä muutoinkaan juuri tukenut 

taidetta, työtilaisuuksia oli yleensä ollut Irlannissa niukalti.  The Nationissa nähtiinkin muutamien 

yhdistysten voimavarojensa rajoissa ottaneen sellaisen taiteen suosijan ja rohkaisijan roolin, joka 

tavallisimmin oli valtiolla.601 

 

Varsinkin The Repeal Association esitettiin tässä roolissa. The Nationissa esimerkiksi todettiin, että 

vaikkei vielä voitu tarjota taiteilijoille freskojen maalausta parlamenttitalolle, The Conciliation Hal-

lin (the R.A:n päämaja kokoussaleineen ) seinillä oli tilaa.602 Valtiovallan toimilta vaikuttivat myös 

lupaukset palkita parhaita rakennussuunnitelmia ja kansallisista aiheista tehtyä taidetta. 

 

Varsinaisista taideyhdistyksistä The Art Union sai The Nationissa runsaasti huomiota ja kannustus-

ta.603 Yhdistys oli perustettu 1839 mannermaisten esimerkkien mukaan jonkinlaiseksi taiteenostaji-

en klubiksi.604 The Art Unionin ylistettiin edistävän taidetta monin tavoin. Koska se oli ilmoittanut 

ostavansa ja palkitsevansa Dublinissa esillä olevaa taidetta, kaupungissa oli alettu järjestää vuosit-

tain kaksi laajaa taidenäyttelyä. Noissa näyttelyissä taiteelle löytyi yhdistyksen lisäksi paljon myös 

muita ostajia. Taiteilijoille oli tietenkin tärkeää löytää ostajia ja tukijoita, mutta The Nationissa kii-

                                                           
599 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. National Art, s. 121-122. 
600 Essays Literary and Historical by Thomas Davis.  Institutions of Dublin. No. I, 332-333. 
601  Art Unions. The Nation 27.4.1844. 
602 Irish Art. The Nation 27.7.1844. 
603 The Art Unionia käsiteltiin The Nationissa esimerkiksi 2.12.1843; 27.4.1844;14.12.1844; 19.4.1845 ja 17.5.1845. 
604 The Irish Art Union. The Nation 14.12.1844; Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Institutions of Dub-
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teltiin näyttelyjen edistävän taidetta myös siten, että ne tekivät siitä keskustelunaiheen ja muodikas-

ta.605 Tämä varmaan auttoi esimerkiksi erilaisia taiteeseen liittyviä varainkeruuhankkeita. 

 

Yleisön valistaminen taiteesta, taiteellisen maun kouliminen, oli nuorirlantilaisten mielestä kansalli-

selta kannalta tärkeää. He tuntuivat uskovan, että jos yleisö oppisi erottamaan hyvän taiteen huonos-

ta, se patistaisi ja innostaisi taiteentekijätkin tasokkaampaan työhön. Toisin sanoen Irlannin taide 

edistyisi.606 Siksi rajalliset varat kannatti sijoittaa korkealaatuiseen taiteeseen ja siksi oli tärkeää 

saattaa taiten tehtyjä kuvia ja teoksia mahdollisimman monen nähtäväksi. The Art Unionin toimin-

taa kiiteltiin The Nationissa muun muassa juuri näillä perusteilla.607 

 

Tietenkin taidenäyttelyt antoivat yleisölle mahdollisuuksia tutustua teoksiin, samoin se, että taide-

näyttelyistä ostettiin paljon töitä Irlannin eri kreivikuntiin.  Lisäksi The Art Unionin tapa jakaa kai-

kille jäsenilleen kaiverruksia tietyistä, tasokkaista teoksista nähtiin ansiokkaana.608 Myös samaisen 

yhdistyksen hanke löytää kilpailulla korkeatasoisia piirrossarjoja irlantilaisten tekstien kuvitukseksi 

sai kiitosta palveluksena isänmaan asialle myös tämän taidekasvatusaspektin perusteella. 609 

 

Nuorirlantilaiset olivat kaikenlaisen vapaan sivistystyön innokkaita kannattajia. 

Ei siis ihme, että Davis suunnitelmassaan The Hibernian Academyn uudistamiseksi esitti, että var-

sinaisen opetustyön ja näyttelyiden lisäksi akatemia tekisi julkaisuja luennoistaan ja muusta toimin-

nastaan sekä pitäisi iltakokouksia (joihin naisetkin voisivat osallistua!) ja jopa painattaisi tärkeistä, 

valaisevista teoksista kuvia.610 

 

Gallerioitten tietenkin oli määrä olla myös yleisölle avoimia ja sillä tavoin mukana taiteen tutuksi 

tekemisessä. Kansalliset galleriat, samoin kuin The Hibernian Academyn nostaminen vahvaksi ku-

vataideakatemiaksi nähtiin The Nationissa arvoksi sinänsä.611 Rivien välistä on luettavissa, että täl-

laiset kansalliset instituutiot jo olemassaolollaan todistaisivat paitsi erillisen irlantilaisuuden ole-

massaolosta ja voimasta, niin myös irlantilaisista sivistyskansana. Nuorirlantilaisten ajattelussa yli-

päänsä kansalliset tai kansallisiksi muutettavat instituutiot nähtiin tärkeinä identiteetin luojina ja 
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vahvistajina. The Nationissahan pohdittiin paljon myös kansallisten koulujen ja yliopistolaitoksen 

kehittämistä sekä tiedeyhdistysten tukemista.612 Herderin ajatus siitä, että kulttuuri tarvitsi oman 

kielen lisäksi kansallisia instituutioita kehittääkseen kansakunnan ominaislaatua, lienee ainakin osit-

tain vaikuttanut nuorirlantilaisten omaksumaan linjaan.613 

 

Tavoite oli saada Irlannille kansallista taidetta. Kuvataiteiden tehtävänä oli visualisoida isänmaan 

menneisyys ja nykyisyyskin sekä tehdä ne tutuiksi. Kuvauksen kohteina tuotiin esiin erityisesti 

suurmiehet ihanteellisen irlantilaisuuden ilmentäjinä. Kansallisen taiteen tuli vahvistaa irlantilaisten 

kokemusta irlantilaisuudestaan ja samalla vakuuttaa ulkomaailma kansallisen ominaislaadun ole-

massaolosta ja elinvoimasta. 

 

Tiivistäen voi sanoa, että nuorirlantilaisten pyrinnöt näiden tavoitteiden toteuttamiseksi kohdistuivat 

kolmelle taholle. Ensinnä haluttiin aikalaistaiteilijat ohjata luomistyössään kansallisiin aiheisiin. 

Toiseksi uusia merkittäviä tekijöitä (ja sitä kautta lisää taidetta) toivottiin nostettavan esiin paran-

tamalla taiteenopiskelun mahdollisuuksia. Kolmanneksi irlantilaisista pyrittiin muokkaamaan asian-

tunteva ja kiinnostunut yleisö sekä ostajakunta taiteelle. 

 

Konkreettisesti The Nationin roolina oli tuoda julki joko kirjoittajakuntansa, The Repeal Asso-

ciationin, muiden yhdistysten ja tahojen ideoita ja hankkeita taiteen edistämiseksi. 

Lehdessä tietenkin otettiin kantaa em. hankkeisiin ja pyrittiin vaikuttamaan lukijakuntaan ja myös 

taiteen toimijoihin. The Nationissa myös esiteltiin aikalaistaiteilijoita ja heidän töitään sekä ylipään-

sä käytiin kulttuurikeskustelua. Nuorirlantilaiset itse olivat mukana erilaisissa yhdistyksissä ja 

hankkeissa. Malcolm Brownin mukaan Thomas Davis oli erityisen kiinnostunut taiteesta, julistaapa 

hänet jopa Irlannin historian merkittävimmäksi kulttuurinationalistiksi. Charles Gavan Duffy nostaa 

varsinkin John Pigotin innokkaaksi kulttuurilähettilääksi aikansa seurapiireissä.614    

 

5.3. Iiri – irlantilaisuuden parhain turva 

 

Iirinkieli, perinteiset tavat ja kulttuuri olivat väistymässä englannin kielen ja englantilaisuuden tieltä 

1800-luvun alkuvuosikymmenten Irlannissa. Kelttiläinen kieli ja kulttuuri yhdistettiin syrjäseutui-

hin, köyhyyteen ja takapajuisuuteen, siinä missä englantilaistuminen sosiaaliseen ja taloudelliseen 
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menestykseen. Englanti olikin jo valtakielenä lähes koko Leinsterissä, suurimmassa osaa Ulsteria, 

koillisessa Munsterissa ja Connaughtin itäisimmissä osissa. Parhaiten iiri oli säilynyt saaren länsi-

osissa, mutta sielläkin ainakin auttava englannin taito oli yleistymässä. Iirinkielentaitoisia arvioitiin 

vuonna 1845 olevan 40 % väestöstä.615 

 

Protestantit ja ylemmät yhteiskuntaluokat olivat englantilaisia mieleltään ja kieleltään. Katolinen 

keskiluokka ja jopa viljelijät ja kaupanpitäjät vieroksuivat iiriä rahvaanomaisena. Kouluissa lapsille 

opetettiin yksinomaan englantia ja se pyrittiin istuttamaan kotikieleksikin.616 Jopa kansallisen liik-

keen johtaja Daniel O’Connell suosi englantia edistyksen kielenä. Hän toki osasi iiriä, muttei juuri 

käyttänyt sitä julkisesti.617 Käsitys siitä, että kansallinen kieli olisi sivistyksen este, oli yleinen tuon 

ajan Irlannissa, mutta myös Walesissa ja Skotlannissa.618 

 

Akateeminen kiinnostus iiriin, kuten Irlannin historiaankin, oli virinnyt 1830-luvulla. 

The Irish Archaeological Society, joka oli perustettu vuonna 1836, luetteloi ja julkaisikin iirinkieli-

siä käsikirjoituksia.619 Toiminta tähtäsi iirinkielisen kirjallisen perinnön säilyttämiseen, ei niinkään 

kielen aseman palauttamiseen tai edes parantamiseen.  

 

Ajan aatevirtauksissa kieli oli kuitenkin tärkeällä sijalla. Erityisesti Herderin vaikutuksesta kieli sai 

korostetusti painoarvoa kansan / kansakunnan tunnusmerkkinä ja erottautumiskriteerinä.620 Koska 

Thomas Davisin ajatteluun olivat vaikuttaneet voimakkaasti juuri saksalainen romantiikka sekä sak-

salaisten ja italialaisten kielen merkitystä korostavat kansalliset kamppailut, 621 Davisin suhtautumi-

nen iiriin olikin intohimoinen. Samoin esimerkiksi William Smith O’Brien kannatti kansallisen kie-

len elvyttämishankkeita ja alkoi itsekin 40-vuotiaana opiskella iiriä.622 Kaikki nuorirlantilaisetkaan 

eivät olleet samoilla linjoilla. Duffy mainitsee erityisesti Thomas MacNevinin suhtautuneen hyvin 

penseästi iiri-innostukseen.623  

 

Asennemuutos oli avain iirin pelastumiselle. Ylempien luokkien antama tuki Irish Archaeological 
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Societyn toiminnalle sai Davisin vetoamaan heihin, jotta he käyttäisivät asiassa sosiaalista vaiku-

tusvaltaansa. Jos yläluokka valitsisi lastensa opiskeltavaksi iirin, esimerkiksi saksan tai ranskan 

sijasta, keskiluokka varmasti seuraisi pian perässä.624 

 

 Iirinkielisillä alueilla riittäisi se, että kansallisten koulujen opettajat taitaisivat kieltä ja käytössä 

olisivat iirinkieliset käännökset koulukirjoista. Se suojelisi kieltä englannin vyörytyspyrkimyksil-

tä.625 

 

Tehokkaana ja nopeana apuna kansallisen kielen asiassa olisi kokonaan tai osittain iirinkielinen 

sanomalehti. Iirinkielinen saisi lukea omalla kielellään asioista, jotka hän nyt joutui etsimään eng-

lanninkielisistä julkaisuista. Kaksikielinen sanomalehti saattaisi sitä paitsi houkutella englanninkie-

lisenkin lukijan tutustumaan iirinkieleen. Davis perusteli idean toimivuutta runsain ulkomaisin esi-

merkein.626 Kun lehtiä ja kirjallisuutta julkaistiin vain englanninkielellä, englannin asema vahvistui. 

Jos halusi pysyä ajan tasalla yhteiskuntaelämästä, politiikasta, elinkeinoista jne., oli opittava englan-

tia. Samalla vastaavat asiat jäivät käsittelemättä iiriksi ja kieli ei kehittynyt esimerkiksi sanastol-

taan. Tietenkin iirinkielisten julkaisujen puute myös haittasi yksilön kehittymistä kielen taitajana, 

samoin kielen arvostus laski.   

 

Kuten yllä on kerrottu (luku 4.1.) The Nationissa kerrottiin usein arvostavaan sävyyn erityisesti 

Irish Archaeological Societyn työstä iirinkielen hyväksi. Vähemmänkin nimekkäät hankkeet kansal-

lisen kielen vaalimiseksi ja harrastamiseksi noteerattiin ja niille annettiin julkista kannustusta.627 

Oikeastaan tällaiset vapaaehtoiset yhdistykset ja yksittäiset tiedemiehet olivat ainoat olemassa ole-

vat tahot, jotka jo työskentelivät iirin hyväksi. Virallinen asenne oli nuiva: Valtionvarainministeriö 

oli esimerkiksi evännyt kaiken rahallisen tuen iirinkielisten käsikirjoitusten luettelointihankkeelta. 

Siihen vastauksena oli perustettu Archaeological Society, joka keräsi yksityisiltä tahoilta varoja 

toimintaan.628  

 

Juhani Myllyn mukaan 1800-luvun kansalliset herättäjät perustivat monissa maissa vastaavantyyp-

                                                                                                                                                                                                 
623 Duffy 1880, s. 561-562, 565. 
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625 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language. II, s. 106. 
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maan. 
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pisiä oppineiden yhdistyksiä, instituutteja yms. kielen elvyttämiseksi, puhdistamiseksi ja standardi-

soimiseksi. Toiminnasta poiki esim. kansankielistä kirjallisuutta, sanakirjoja, kielioppeja ja tutki-

muksia.629 Tämän tyyppistä ravintoa The Nationissakin toivottiin iirinkielen avuksi. Davis esimer-

kiksi todisteli, että vanha iirinkielinen kirjallisuus antoi oivan kasvupohjan modernille kansankieli-

selle kirjallisuudelle. Hän kutsui aikalaisensa ja nousevan polven tekemään tätä tärkeää työtä.630 

Suurella arvostuksella ja ilolla tervehdittiin John O’Donovanin tekemää iirin kielioppia. Teos palve-

li kansallista asiaa monella tavoin. Mielenkiintoisesti kirjoitettuna sen uskottiin houkuttavan lukijoi-

ta tutustumaan kieleen, havainnollisena ja monipuolisena kielioppina auttavan iirinopiskelussa ja 

lisäksi runsaan historiallisen ja kansatieteellisen aineistonsa ansiosta valaisevan maan ja kansan 

menneisyyttäkin. 

Kirjaesittelyn lopussa nationlainen kynä ounastelee, että O’Donovanin ja muiden johtavien keltti-

läisten tiedemiesten työn tuloksena käsillä on iirin kielen uuden nousun alku.631  

 

The Nationissa kannustettiin usein irlantilaisia opiskelemaan ja kehittämään itseään. Siinä hengessä 

Davis ehdotti ryhmän perustamista iirin opiskelua varten.632 The Nationissa myös julkaistiin iirin-

kielen aakkoset.633 

 

Miksi iiri sitten tuli elvyttää? Davisin mielestä kansa, jolla ei ollut omaa kieltä, oli vain puoliksi 

kansakunta.634 Ilmeisesti tässä hän tarkoittaa kansaa, joka on itsenäinen tai jolla on itsehallinto. 

Myöhemmin samassa tekstissä Davis näet kirjoittaa, että vieraan alistamalle kansallisuudelle vie-

raan kielen omaksuminen merkitsee hengen (soul ) kahlitsemista ja jos oma kieli häviää, merkitsee 

se kuolemaa. Kansallisen hengen kuoltua toivo palauttaa itsemääräämisoikeus siinä kuin vieraan 

ottamat maatkin, on mennyt.635 Davis esitti myös, että mikäli Grattanin parlamentin kieli olisi ollut 

iiri, englantilaiset eivät olisi pystyneet enää riistämään Irlannilta lainsäädännöllistä itsenäisyyttä.636 

Hän näytti uskovan, että tulevakin vapautuminen saisi ainakin lisävakuutuksen, mikäli kansallinen 

kieli olisi voimissaan. Toisaalta taas iirin häviäminen tietäisi sulautumista Englantiin ja englantilai-

suuteen. Jonathan Swiftin 1700-luvulla esittämä käsitys, että irlantilaiset saataisiin kesytettyä (ta-

                                                           
629 Mylly, s. 157. 
630 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language. II, s. 104. 
631 O’Donovan’s Irish Grammar, The Nation  
632 Duffy 1880, s. 561. Perustettiinko ryhmä, sitä ei Duffy kerro.  
633 The Nation 22.4.1843. 
634 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language, s. 98. 
635 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language,  s. 99. 
636 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language, s. 99, 102. 
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med) hävittämällä iirin kieli,637 näyttää olevan samassa linjassa Davisin ajatusten kanssa. Toki sillä 

erotuksella, että Swiftin mielestä tuo kesyttäminen oli toivottavaa, kun Davis piti sitä kuoliniskuna 

Irlannin kansallisille toiveille. 

 

Iiri ja sen säilyminen tai kuoleminen oli joka tapauksessa kohtalonkysymys kokonaiselle kulttuuril-

le ajatustapoineen, käytäntöineen ja perinteineen. Koska iirillä oli niin pitkä historia ja niin monet 

kulttuurituotteet ja historian ymmärtämiselle tärkeät lähteet olivat iirinkielisiä, kieli oli keskeinen 

tekijä ryhmäidentiteetin säilymiselle tai heikkenemiselle.638 Kielen ja kulttuurin lujan keskinäisen 

sidoksen perusteella voi väittää, että kun Davis piti iiriä aitona kansallisena kielenä, niin aitous ja 

alkuperäisyys ulottui myös muuhun kelttiläiseen kulttuuriin. Vaikka nuorirlantilaiset sanoivat jokai-

sen etnisen ryhmän kulttuuriperinnön olevan arvokasta, kelttiläinen perintö näyttäisi sittenkin nou-

sevan arvokkaimmaksi. Vahva ominaislaatu, ennen muuta eroavaisuus englantilaiseen kulttuuriin, 

teki siitä arvokkaan kansallisessa projektissa.  

 

Davis kehottikin vartioimaan kansallista kieltä tarkemmin kuin kansallista aluetta, sillä kieli oli te-

hokkaampi raja ja este kuin joki tai linnoitus.639 Iiri tuli elvyttää esteeksi anglismin leviämiselle.640 

Herderiläiset toiveet siitä, että kukin kansa säilyy omaleimaisena ja omanluonteisena sekä ajatus 

kansallisten kielten, tapojen, mieltymysten ja käytäntöjen myönteisestä roolista noitten eroavai-

suuksien säilyttämisessä kuuluvat taustalla.641 

 

 Iiri ja sen säilyminen ei ollut vain käytettyä kieltä koskeva asia. Jo historia velvoitti vaalimaan iirin 

kieltä. Iiri oli Irlannin ikivanha kieli.642 Davis ihmetteli, oliko kunniallista ja luonnollista vaihtaa 

omien kuninkaiden ja sankarien kieli vieraan saksilaistyrannin kieleen. Sanoman ryydittämiseksi 

lueteltiin liuta iirinkielisiä sankareita aina muinaisista kuninkaista oman ajan kansallisiin merkki-

henkilöihin. Vastaparina englanninkielisinä vaikuttajina tuotiin esiin henkilöitä, jotka olivat irlanti-

laisen tulkinnan mukaan erityisesti pyrkineet kaventamaan heidän vapauttaan tai vaikkapa syyllis-

tyneet saarella hirmutekoihin.643 Samassa hengessä arveltiin, ettei esimerkiksi kreikkalainen voisi 

ilman äänen ja sielun vääristymistä käyttää vierasta kieltä siinä ympäristössä, joka oli ollut antiikin 

                                                           
637 Deane, s. 112. 
638 Deane, s. 113. 
639 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language, s. 98. 
640 Davisin kirje Daniel Maddynille 24.7.1842, Duffy 1890, s. 83. 
641 Nisbet, s. 102. 
642 The Harp of the Nation, (runo). The Nation 29.4.1843. 
643 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language, s. 101.  
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ajan mainetekojen näyttämönä.644 

 

Davis huomautti, ettei mitään historiallista perustetta ollut englannin kielen käytölle. Iiri oli ollut 

vuosisadat valtakieli.  Jopa maahan asettuneet saksit ja normannit olivat tavallisesti ottaneet omak-

seen sekä kelttiläiset tavat että kielen. Englantia olivat puhuneet vain Dublinissa ja sen ympäristössä 

(Pale) asuneet aateliset ja osa kansasta.645 

 

Paitsi historia niin myös verenperintö puhui iirin puolesta. Davis laskeskeli, että ainakin 3/4, jollei 

peräti 5/6, väestöstä oli kelttiläistä perua.646 Iiri oli puolestaan puhtain kelttiläisistä murteista, eng-

lanti taas lukuisten germaanisten murteiden sekoitus. Davis tuntuu uskovan, että eri kansallisuuksil-

la jopa fyysiset valmiudet käyttää jotain kieltä poikkesivat toisistaan. Iiri sopi parhaiten kelttiläisten 

irlantilaisten äänelle ja korvalle, englanti taas “narisi ja paukkui” keltin suussa.647 Iirin kieltä kuvail-

laan mm. kauniiksi, kiihkeäksi, eloisaksi, sointuvaksi, villiksi ja voimastaan huolimatta pehmeäk-

si.648 Jos vertailee iirin kieltä kuvailevaa sanastoa ja irlantilaista kansanluonnetta maalailevia adjek-

tiiveja, huomaa melkoista yhdenmukaisuutta.649 Kansanluonne siis ilmeni myös kielessä. Looginen 

johtopäätös tästäkin on, ettei englanti ollut luonteva kieli irlantilaisille, olihan heidät määritelty mo-

nin tavoin toistensa vastakohdiksi. 

 

Kansallisen kielen häviäminen vei ilmaisuvoiman sekä yksilöltä että kansakunnalta. 

Kumpikaan ei kyennyt luomaan tai ilmaisemaan itseään täysin vieraalla kielellä. Davis kirjoitti, että 

tuskin antiikin Kreikan tai Roomankaan loistava kirjallisuus olisi syntynyt, mikäli kreikkalaiset ja 

roomalaiset olisivat jonkin valloituksen seurauksena joutuneet omaksumaan vieraan kielen. Saksa-

laiset olivat “ylpeästi ja jalosti“ pysäyttäneet ranskan kielen etenemisen ja nyt siellä nerous oli pon-

nahtanut esiin tuoreena ja voittoisana.650 

 

Kansallisella kielellään irlantilaistenkin oli mahdollista kehittää taitonsa ja ilmaisunsa täyteen voi-

                                                           
644 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language, s. 98. 
645 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language, s. 101. 
646 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language, s.100. Käsityksiä etnisestä alkuperästä ja 
sen merkityksestä on käsitelty enemmän luvussa 3. 
647 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language, s. 98; Sama teos. Our National Language. 
II, s. 102–103. Molemmat tekstit mainitsevat englannin ”sekarotuisuuden ” kielenä; Deane, s. 113. Melko tuoreessa 
artikkelissa Deane väittää, että suurelle osalle irlantilaisia oli mahdotonta puhua englantia niin, että kieltä äidinkielenään 
puhuva olisi voinut sitä ymmärtää. Mistä tuo mahdottomuus johtui, ei selitetä. 
648 Essays Literary and Historical by Thomas Davis, Our National Language, s. 98. 
649 Katso luku 3.3. 
650 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language, s. 99. 

 



 - 104 -

maansa eri aloilla.651 Kansallisen kielen elpyminen nostaisi siten koko hengen elämän ja kulttuurin 

uuteen kukoistukseen. Vahva, arvostettu, iirinkielisenä selkeästi omaleimainen kulttuuri vahvistaisi 

paitsi irlantilaisuuden vetovoimaisuutta, niin myös erillisyyttä englantilaisuuteen. 

 

Oman kielen kadottaminen löyhensi paikallisidentiteettiä ja etäännytti menneistä sukupolvista sekä 

niiden jättämästä henkisestä ja kulttuurisesta perinnöstä.652 Esimerkiksi iirinkieliset paikannimet 

olivat usein hyvin kuvailevia ja informatiivisia. Ne saattoivat kertoa paikan historiasta, siihen liitty-

vistä henkilöistä, topografiasta, maisemasta tai vaikkapa maaperästä. Kieltä taitamattomalle ne eivät 

kertoneet mitään.653 Ajatuksena lie se, että elinympäristön ja etenkin siihen liittyvän historian tun-

temus herättäisi kiintymystä kotiseutuun ja antaisi tunteen kuulumisesta sukupolvien ketjuun. 

 

Toisaalta varsinkin sellaiset iirinkieliset paikannimet, jotka kertoivat jonkin alueen varhaisista mah-

tisuvuista, kuuluista päälliköistä jne. saattoivat olla varsin poliittisiakin. Irlannin kartoitustyötä aloi-

tettaessa perustettiin historiallinen osasto, joka jäljitti ja tallensi vanhaa iirinkielistä paikannimistöä. 

Sitä johti John O’Donovan, kunnes se lakkautettiin vuonna 1842 pääministeri Robert Peelin käskys-

tä. Ilmeisesti syynä oli huoli irlantilaisten kasvavasta kansallisesta tietoisuudesta.654 Duffykin ker-

too kirjassaan, että eräänä perusteena syyttää häntä The Nationin päätoimittajana ja omistajana val-

tiorikoksesta vuonna 1843, käytettiin lehdessä ilmestynyttä artikkelia, jossa ehdotettiin, että luovut-

taisiin sen aikaisista paikannimistä ja otettaisiin käyttöön vanhat, iirinkieliset nimet.655 Tavallaan 

edellä esitetty tukee Davisin ajatusta siitä, että kansallinen kieli on peruste kansallisille vaatimuksil-

le. Tunsivatko takavarikoilla maansa saaneet aateliset esimerkiksi, että iirinkielinen paikannimi, 

joka kertoi heitä edeltävistä alueen haltijoista, samalla haastoi heidän herruutensa? Olisiko englanti-

laisvalta ja sen oikeutus joutunut kyseenalaiseksi, jos nimistö olisi ollut kelttiläistä? 

 

Suuri osa historian teksteistä ja runoudesta oli kirjoitettu iiriksi. Davis ihmetteli, että irlantilainen 

saattoi opiskella kreikkaa ja latinaa kyetäkseen lukemaan Homerosta, Liviusta tai Dantea alkukielel-

lä, mutta jättäytyi käännösten varaan tai jätti kokonaan tutustumatta iirinkielisiin teksteihin. Myös 

kansansävelmien ja -laulujen nimet olivat yleensä iirinkielisiä.656 Isänmaan historian ja kulttuurin 

                                                           
651 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language. II, s. 104. 
652 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language, s. 98.  
653 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language. II, s. 102-103.  
654 Harvey, s. 481–482. 
655 Duffy 1880, s. 397. Duffy kertoo kirjassaan, että Davis halusi palauttaa iirinkieliset nimet käyttöön. Duffy 1880, 
561-562. 
656 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language. II, s. 103. 
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syvällisempi ymmärrys vaati siis iirin taitoa.  

 

Davis katsoi, että iiri oli elvytettävä vähitellen muokkaamalla asenteita ja tekemällä se tutuksi. Ke-

tään ei vaadittu hylkäämään äidinkieltään (vaikka se olisi englanti).657 Nuorirlantilaiset itse tekivät 

juuri kirjoittamalla tuota asennemuokkausta. He itse viljelivät iiriä runoissaan ja artikkeleissaan 

eräänlaisina iskulauseina tai sitten englanninkieliseen tekstiin vain sujautettiin sana tai kaksi iirik-

si.658 Tässä hengessä Davis iirinsi alan asiantuntijoitten opastuksella sekä paikannimiä että henki-

löiden nimiä The Spirit of The Nationin uuteen painokseen.659 Davisin oma iirin taito oli hatara, 

vaikka innostus kieleen oli suuri.660 Iirin käyttäminen nimissä, huudahduksissa, iskulauseissa jne. 

osoitti kielen arvostamista ja ehkä sen toivottiin myös herättävän kiinnostusta kieltä kohtaan. Ennen 

muuta kyse oli tietenkin kirjallisesta tehokeinosta.661 The Nationin lauluista haluttiin tarjota myös 

iirinkieliset versiot ja esimerkiksi syksyllä 1844 lehdessä kerrottiin, että hanke olisi toteutumassa.662 

 

Nuorirlantilaisten iiripiirille kieli oli väline ja itseisarvo. Se oli väline tutustua omaan historiaansa, 

kulttuuriinsa sekä ympäristöönsä syvemmin. Oman maan ja kansan tuntemus vahvisti isänmaanrak-

kautta ja tietoisuutta omasta erityisestä irlantilaisuudesta. 

Iiri oli selkeä erottava tekijä suhteessa Englantiin ja englantilaisuuteen. Iirin virvoittamisen uskot-

tiin tehokkaasti patoavan anglismin levittäytymistä laajemmalle ja vähitellen myös auttavan voitta-

maan jo menetetyt sielut takaisin.  

 

Iirillä oli arvonsa omana itsenään. Kauniina, soinnukkaana, parhaiten irlantilaisuutta ilmentävänä 

kielenä. Sen vaaliminen nostaisi kulttuurin uuteen kukoistukseen ja siten vahvistaisi irlantilaisten 

itsekunnioitusta ja sitoutumista omaan maahansa ja kansaansa. 

 

Kieli oli tärkeä tekijä kansalliselle identiteetille, mutta se ei ollut kriteeri kansallisuuteen kuulumi-
                                                           
657 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language. II, s. 102. 
658 Kuvatunlainen tapa ilmeisesti elää vielä itsenäisessä Irlannin tasavallassakin. Conor Cruise O’Brien nimeää ilmiön 
cupla focaliksi. Eli sujautetaan muutama sana iirin kieltä puheeseen, jossa käytetään kieltä, joka on päätetty korvata 
iirillä. Conor Cruise O’Brien, s. 88. 
659 Duffy 1880, s. 561–562. Duffy kertoo, että sukunimien palauttaminen iirinkielisiksi lähinnä tyrmistytti. Tarkemmin 
hän ei erittele tyrmistyksen syytä, mutta luultavasti runojen muoto kärsi kääntämisestä.  The Spirit of The Nation oli 
kokoelma The Nationissa ilmestyneitä runoja ja balladeja. Katso tarkemmin luku 7.3. 
660 Moody, s. 51–52. 
661 Davis suosittaa laululyriikan kirjoittajille, että he käyttäisivät iirinkielisiä kertosäkeitä englanninkielisissä lauluis-
saan, koska se tekee usein uljaan vaikutuksen. Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Irish Songs II, s. 277; 
John Mitchel sanoo kirjeessään Davisille, että hän aikoo käyttää historiallisen tutkielmansa (Life of Hugh O’Neill) 
nimisivulla Davisin lähettämää iirinkielistä mottoa, vaikkei osaa kieltä sanaakaan. Mitchelin kirje Davisille 7.9.1845. 
Duffy 1880, s. 683.  
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selle. Nuorirlantilaisten keskeinen opinkappale laajasta kansallisuudesta sulki irlantilaiseen kansal-

lisuuteen kuuluviksi kaikki kieliryhmät, niin iirinkieliset, englanninkieliset kuin kaksikielisetkin. 

 

Davis sanoi, että kansallista kieltä olisi vaalittava ja suvaittava historian välittäjänä, kansallisen 

ominaislaadun/ lahjakkuuden kasvualustana ja etenkin kansallisuuden merkkinä ja vartijana, vaikka 

samaan aikaan englanti säilyisikin kaupan kielenä.663 

 

Ainakin Davisille perimmäisenä tavoitteena kuitenkin oli iirin palauttaminen koko yhteiskunnan 

kieleksi: Hän odotti parempia päiviä, jolloin vihreä lippu liehuisi Irlannin torneissa ja sointuva, 

vanha kieli kaikuisi yliopistossa, torilla ja senaatissa.664 Kun Irlanti olisi jälleen kansakunta, olisi iiri 

kansakunnan kieli. 

 

                                  

6.  Kansallisten herättäjien ja valistajien mobilisointi 

 

6.1.  Kansalliset koulut kansallisiksi! 

 

 Itsenäisissä valtioissa koululaitos, armeija ja toisinaan kirkkokin ovat olleet tärkeitä toimijoita kan-

sallisen tietoisuuden herättäjinä ja vahvistajina. Englannin armeija ja Irlannin anglikaaninen valtion 

kirkko eivät irlantilaisuuden vahvistamistehtävään taipuneet 1800-luvun puolivälissä, vaan edistivät 

omilla tahoillaan englantilaistumista. Katolinen kirkko oli tiiviissä yhteydessä kansaan ja henkisenä 

johtajana vahva, mutta organisaationa se ei lämmennyt nationalismille, varsinkaan nuorirlantilaisten 

julistamassa muodossa. 

 

Irlantilaisten alkeisopetuksesta huolehtivat 1840-luvulla pääasiassa kansalliset (National) koulut. 

Koulujärjestelmä oli saanut alkunsa vuonna 1831, kun maahan oli perustettu Kansallinen opetus-

neuvosto (Board of National Education) johtamaan alkeisopetusta ja kohdentamaan parlamentin 

vuosittain myöntämää määrärahaa alkeiskoulutoimintaa aloitteleville ja ylläpitäville yhteisöille ja 

henkilöille. Valtionapu kattoi 2/3 rakennuskustannuksista, opettajien palkoista ja muista koulujen 

käyttömenoista, 1/3 piti saada kokoon paikallisesti.665  

                                                                                                                                                                                                 
662 Irish Music. The Nation 12.10.1844. 
663 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language. II, 107. 
664 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Our National Language, s. 101. 
665 MacDonagh, s. 233-234. 

 



 - 107 -

 

Mahdollisuuksista otettiin innokkaasti vaarin: Kouluverkko tiheni ja oppilasmäärä kasvoi nopeasti. 

Erityisen suuri harppaus tapahtui viisivuotiskautena 1840–1845, jolloin koulujen määrä liki kaksin-

kertaistui noin neljääntuhanteen ja oppilasmääräkin kipusi noin 400 000:een.666 Huomattava enem-

mistö lapsista kävi jo vuonna 1845 kansallista koulua. Oppivelvollisuutta ei kuitenkaan ollut, vaan 

opetukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Siksi opiskelu oli usein hyvin epäsäännöllistä ja valta-

osa tyytyi hankkimaan vain alkeistaidot tarjotun, melko laajan oppimäärän sijaan.667 

 

Nuori Irlanti -ryhmässä toivottiin kansallisista kouluista kehittyvän irlantilaisten irlantilaisten kas-

vattajia. Ne tuli muokata oikeasti kansallisiksi, mutta ehdottomasti jo kansalaisen perustaitojen op-

pimisen vuoksi, lapset kannatti lähettää opintielle.668 Maassa, jonka väestöstä (yli viisivuotiaista) 

3,7 miljoonaa ei osannut lukea eikä kirjoittaa; 1,4 miljoonaa osasi lukea, muttei kirjoittaa ja vain 

alle puoli miljoonaa hallitsi molemmat taidot, oli syytä arvostaa tarjottua opetusta.669 

 

Nationlaiset kuitenkin kritisoivat vallitsevan opetuksen sisältöjä koko koulujärjestelmässä alkeis-

kouluista yliopistoon.670 Kansallisten koulujen suurimpana puutteena pidettiin sitä, etteivät ne ni-

mestään huolimatta olleet millään lailla kansallisia, pikemmin ne pyrkivät tukahduttamaan kaiken 

kansallisen tunteen.671 Sisällöt ja kirjat olivat ajatusmaailmaltaan täysin englantilaisia ja utilitaris-

min kyllästämiä.672 Kansalliseen opetusneuvostoon oli nationlaisten mukaan varta vasten valittu 

sellaisia imperialistisesti ajattelevia miehiä, joille irlantilaisuus ja Irlannin historia olivat vieraita, 

mutta jotka rakastivat Englannin kirjallisuutta ja englantilaisuutta. Se tietenkin näkyi siinä, mitä 

opetettiin.673  

 

Opetusneuvosto nimittäin määritti sen, mitä tekstejä kouluissa sai käyttää, mitä ei. Tärkeimpänä 

                                                           
666 Ibid. 
667 MacDonagh, s. 233–234; Akenson, s.531. Koko oppimäärän suoritus vastasi alkeiskoulun ja sitä seuraavan kouluas-
teen (primary- & secondary-school) tasoa.  
668 Self-Education, The Nation 18.2.1843.  
669 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Popular Education, s. 203. Luku- ja kirjoitustaidottomien osuus 
väestöstä (yli viisivuotiaista) laski Irlannissa 1840-luvulla, niin että se oli v. 1841 53% ja v. 1851 47%. Akenson, s. 536; 
MacDonagh, s. 234.    
670 Duffy 1890, s.102-103. 
671 Self-Education, The Nation 18.2.1843. 
672 No Redress - No Inquiry, The Nation 15.7.1843; Duffy 1890, s. 102. 
673 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Popular Education, 203; Opetusneuvoston jäseniksi oli nimitetty 
arvostettuja lakimiehiä, professoreita ja piispoja. Neuvostossa oli kaikkien uskontokuntien edustajia, mutta vielä 1840-
luvulla enemmistö oli tukevasti protestanteilla. Jäsenille ei maksettu palkkaa, mikä antoi jonkin verran itsenäisyyttä 
valtiovallan suuntaan. Akenson, s.530. 
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oppimateriaalina olivat neuvoston julkaisemat kirjat. Opetuksen runkona oli kuuden lukukirjan sar-

ja, joka johdatti oppilaan luku- ja kirjoitustaidon alkeista vähitellen vaativampiin aihepiireihin, ku-

ten maantietoon, luonnontieteisiin ja kirjallisuuteen. Kirjasarjasta tuli vuosien myötä menestys: Sitä 

käytettiin paitsi Irlannissa, niin myös muualla Isossa-Britanniassa ja yleensä britti-imperiumin alu-

eella.674 Se, että kirjoja voitiin tällä tavalla hyödyntää, todistaa osaltaan, että niistä oli irlantilaiskan-

sallinen aines tiukasti karsittu ja korvattu englantilaisella/brittiläisellä ajatusmaailmalla. 

 

Pahin epäkohta nuorirlantilaisten mielestä oli Irlannin historian puuttuminen opetusohjelmasta. Op-

pilaitten olisi pitänyt tutustua siihen, miten maassa oli ennen eletty ja taisteltu sekä kuulla kansansa 

suurmiehistä ja heidän teoistaan. Sellainen tietämys olisi saanut heidät katsomaan isänmaataan ai-

van uusin silmin. Nyt historialliset tapahtumapaikat eivät virittäneet mielikuvia uljaista sotajoukois-

ta, maansa vuoksi kuolevista patriooteista, pakenevista maahantunkeutujista tai rohkeista puheista, 

kuten kansallishengeltään terveessä maassa olisi pitänyt. Muualla oli toisin. Esimerkiksi jokainen 

sveitsiläispoika oppi kunnioittamaan Vilhelm Telliä ja tunsi tarinat kuuluisista taisteluista, samoin 

skottilapset tiesivät Wallacen teot ja katsoivat maisemia isänmaallisten tekstien kautta.675  

 

Kansallisissa kouluissa tekstit, jotka kuvailivat irlantilaista maisemaa, irlantilaisia tunteita tai jollain 

tavoin käsittelivät isänmaallisuutta (vaikka kohdemaa olisi ollut esim. Skotlanti tai Puola) olivat 

kiellettyjä. Ylemmillä luokilla tutustuttiin kaunokirjallisuuteen ja yhteiskunnallisiinkin kirjoituksiin, 

muttei irlantilaisten kirjoittamiin.676 Maantiedossa Irlannista opittiin samat asiat kuin mistä tahansa 

vieraasta maasta: sijainti, pinta-ala sekä suurimpien jokien, kaupunkien ja kukkuloiden nimet. Mi-

tään tietoa ei annettu väestön tilasta, elinkeinoista, elinoloista tai maan resursseista, joilla em. voi-

taisiin kohentaa, kritisoivat nuorirlantilaiset. Heidän mielestään opetuksen olisi pitänyt perehdyttää 

lapset myös irlantilaisiin tapoihin, musiikkiin ja iirin kieleen.677  

 

Nationlaiset arvostelivat hallintoa, vierasta parlamenttia ja hallitusta, siitä että Irlannista peräisin 

olevia varoja käytettiin mieluummin esimerkiksi joutaviin rakennushankkeisiin ja kaukaisiin sota-

retkiin kuin kansan opetukseen.678 Kitsastelu määrärahoissa jätti opetuksen heikkotasoiseksi.679  

                                                           
674 Akenson, s.530.  
675 Self-Education, The Nation 18.2.1843; Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Popular Education, s. 204-
205. 
676 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Popular Education, s. 204; Duffy 1883, s.83.  
677 Self-Education, The Nation 18.2.1843; Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Popular Education, s. 204. 
678 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Popular Education, s. 202; Aristocratic Institutions, The Nation 
15.10.1842. 
679 Self-Education, The Nation 18.2.1843; Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Popular Education, s. 202. 
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Opettajien ammattitaito oli usein puutteellinen, sillä heidät koulutettiin nopeasti ja halvalla.680 Palk-

ka oli huono ja opetettavien määrä liian suuri.681 Akensonin mukaan opettajat eivät juuri voineet 

vaikuttaa opetuksen sisältöihin, eikä heillä ollut minkäänlaisia ammatillisia oikeuksia tai suojaa 

koulun johdon sanelulta. Opettajia kohdeltiin kuin päivätyöläisiä, ei kuten koulutettuja ihmisiä.682 

Näkyvä yhteiskunnallinen toiminta esimerkiksi kansalaisliikkeessä tai uskonnollisessa liikkeessä oli 

kiellettyä sekä opettajilta, koulun johdolta että tarkastajilta.683 

 

 Sellainen mahdollisuus, että opettaja olisi virallisten oppimateriaalien lisäksi tuonut irlantilaisuutta 

tunneille, pyrittiin siis eliminoimaan erilaisilla määräyksillä ja tietenkin jo valintaprosesseilla.684 

Irlantilaiskansalliselta kannalta katsoen kansalliset koulut pahimmillaan puskivat englantilaisuutta 

eteenpäin ja parhaimmillaankaan ne eivät tarjonneet kansalliselle tietoisuudelle juurikaan rakennus-

aineita.   

 

Tästä huolimatta nuorirlantilaiset arvostivat kansallisia kouluja tärkeänä toimijana kansakunnan 

rakennustyössään. He pitivät nimittäin tietämättömyyttä irlantilaisten suurimpana heikkoutena.685 

Siitä johtui irlantilaisten köyhyys ja kurjuus, asuivatpa he sitten vihreällä saarella tai maailmalla. 

Myös vapautumisen ajateltiin vaativan tiedon tason nostoa.686 Kansan tietämättömyys oli ollut vuo-

sisatoja brittiherruuden tuki ja turva. Taikauskoa hipova pelko englantilaisia kohtaan, itseluotta-

muksen puute ja keskinäinen vihanpito oli saatu tietoisesti aikaan monopolisoimalla tieto valloitta-

jan käsiin.687 The Nationissa muistutettiin, että opettaminen oli ollut milloin rangaistuksen uhalla 

kiellettyä, milloin valjastettu uskonkiihkoilun välineeksi eli katolilaisia oli yritetty käännyttää ope-

tuksen varjolla. Nyt tilanne oli kohentunut ja tietämättömyydestä vapautuminen oli irlantilaisten 

omissa käsissä.688 

 
                                                                                                                                                                                                 
Artikkelissa sanotaan, että parlamentin myöntämä 25 000 punnan korotus vuosittaiseen määrärahaan ( 1843 ) on riittä-
mätön työkenttään nähden. Lisäys kolminkertaisena antaisi mahdollisuuden opettaa siten kuin pitäisi. 
680 Self-Education, The Nation 18.2.1843. Opettajat koulutettiin tarkoitusta varten perustetuissa mallikouluissa. Ne 
olivat  nimensä mukaisesti myös malleja perustettaville kansallisille kouluille. MacDonagh 1989, s. 233. 
681 Duffy 1883, s. 83. Duffy sanoo, että 4000 opettajaa opetti noin ½ miljoonaa lasta. Luku on 1840-luvun loppupuolel-
ta, mutta suhdeluvussa tuskin oli mitään kovin dramaattista muutosta tapahtunut ko. vuosikymmenellä. 
682 Akenson, s. 530–531. Koulun johto nimitti opettajat ja voi myös erottaa heidät, ilman että näillä mahdollisuutta 
valittaa asiasta minnekään. 
683 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Popular Education, s. 203. 
684 Tarkastajat valvoivat, että kouluissa noudatettiin opetusneuvoston antamia ohjeita ja sääntöjä. MacDonagh 1989, s. 
233; Akenson, s. 530. 
685 Duffy 1880, s. 156. 
686 Duffy 1890, s. 103. 
687 Academical Education, The Nation 17.5.1845. 
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Nuorirlantilaiset kirjoittivat paljon kansallisista kouluista. Toisaalta kirjoituksilla kannustettiin van-

hempia lähettämään lapsensa opintielle, toisaalta kiinnitettiin huomiota koulujen puutteisiin sekä 

annettiin ohjeita, miten niitä tulisi kehittää. Olivatko parannusehdotukset suunnattu kansalliselle 

opetusneuvostolle vai niille päättäjille, jotka itsehallinnon toteuduttua vastaisivat kouluasioista, ei 

oikeastaan käy selville. Eräänä motiivina puutelistan esittelyille saattoi olla sekin, että opastettiin 

vanhempia huomaamaan, millaista opetusta heidän itse on annettava lapsilleen. 

 

Se mitä kansalliset koulut tarjosivat, oli mahdollisuus oppia jokapäiväisessä elämässä tarvittavat 

luku-, kirjoitus- ja laskutaito. Irlantilaisuuteen oli pitkään liitetty kotona ja maailmalla sekä tietä-

mättömyys että köyhyys. Kouluilla oli tärkeä tehtävä noitten kytkösten murtamisessa. Tiedot ja tai-

dot auttoivat pärjäämään taloudellisesti paremmin ja esim. lukutaito toi oman elinkeinon uusimman 

tietämyksen ihmisten ulottuville. Perustaitojen hallinta antoi omanarvontuntoa ja siten myös muok-

kasi kansallista omakuvaa.  Kun vielä irlantilaisuutta ylipäänsä rakennettiin paljolti kirjoittamalla, 

kohdeyleisön lukutaito oli viestin perillemenon kannalta oleellinen tekijä. 

 

Nuorirlantilaisia miellytti suuresti myös se, että koulujärjestelmän avulla ainakin periaatteessa pyrit-

tiin liudentamaan uskontokuntien välistä vihanpitoa. Heidän keskeinen opinkappaleensahan kaikki 

irlantilaiset sisäänsä sulkevasta kansallisuudesta nimenomaisesti edellytti sellaista kehitystä. 

  

Koulut olivat periaatteessa ei-tunnustuksellisia. Tekemällä näin mahdolliseksi eri uskontokuntien 

lasten opettamisen yhdessä, onnistuttaisiin ehkä aikaa myöden myös yleisesti lähentämään katolista 

ja protestanttista väestöä toisiinsa. Tämä oli ollut kansallisen koulujärjestelmän toteuttajan Chief 

Secretary Stanleyn toiveena. 689 Todellisuudessa ei-tunnustuksellisuus ei monestikaan toteutunut. 

Vain harvat koulut olivat katolilaisten ja protestanttien yhdessä johtamia, niin kuin tavoite oli ollut. 

Suurin osa katolilaisten, 2/3 presbyteriaanien ja noin kolmannes anglikaanien kouluista oli lisäksi 

uskontokunnan papiston johtamia. Opettajat nimitettiin pääsääntöisesti siitä uskontokunnasta, johon 

koulun johtokin kuului.690 

 

Periaate, että uskonnon opetus pidettäisiin tiukasti muusta opetuksesta erillään, vesittyi. Käytetyissä 

kirjoissa oli paljon uskontoon liittyvää ainesta. Vaikka sisältö oli ei-tunnustuksellista, opetuksessa 

tuskin pystyttiin välttämään opillisen näkökulman omaksumista. Uskontotunnit piti alun perin si-

                                                                                                                                                                                                 
688 Educate, that You may be Free, The Nation 5.10.1844; Duffy 1890, s. 102. 
689 Akenson, s.532-533.  
690 Akenson, s. 533. 
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joittaa selkeästi muista tunneista erilleen, joko päivän alkuun tai loppuun, mutta käytännössä pidet-

tiin riittävänä, että ajankohta oli etukäteen ilmoitettu.691 

 

Kun vielä Irlannin kirkko (anglikaaninen) koko 1840-luvun suhtautui kielteisesti kansalliseen kou-

lujärjestelmään ja loi rinnalle omansa huolehtimaan protestanttisten lasten alkeisopetuksesta, kan-

sallisista kouluista ei oppilasaineksenkaan perusteella tahtonut tulla eri uskontokuntien yhteisiä 

opinahjoja. Myös väestön maantieteellinen jakautuminen vaikutti. Irlannin etelä- ja länsiosissa kou-

lut olivat usein puhtaasti katolisia, koska alueella asui vähän protestantteja. Ulsterissa sekaopetusta 

oli eniten.692 

 

 

6.2. Massaliikkeet kansallisiksi kasvattajiksi! 

 

The Nationin esittämä vaatimus siitä, että kotien tulee paikata kouluopetuksen jättämiä aukkoja, 

johdatti etsimään valistajia vanhemmille. Koska yleinen tiedontaso oli heikko, vaadittaisiin laaja-

mittaista kansansivistystyötä, ennen kuin vanhemmat pystyisivät tutustuttamaan nousevan polven 

esimerkiksi maansa historiaan, kulttuuriin ja elinkeinoihin. Tämä ei tietenkään ollut ainut syy sivis-

tää kansaa, vaan tiedon tarjoamisen ajateltiin antavan yksilölle mahdollisuuden kehittyä ihmisenä, 

ammattinsa harjoittajana ja kansalaisena.693   

 

Nuorirlantilaiset pyrkivät mobilisoimaan kansanvalistajiksi ja kansallisen tietoisuuden vahvistajiksi 

aikansa kaksi suurta massaorganisaatiota: raittiusliikkeen ja The Repeal Associationin. 

 

Isä Theobald Mathew´n johtama, pääosin katolinen raittiusliike oli 1840-luvun alkupuolen Irlannis-

sa voimissaan.694 Nuori Irlanti -ryhmä antoi sille varauksettoman tukensa kirjoituksissaan: Joukko-

kokouksia ja ryhtiliikkeen tapahtumia selostettiin The Nationissa hyvin myönteiseen sävyyn ja kan-

salaisia rohkaistiin antamaan raittiuslupaus. 695 Nationlaisille kansan raitistuminen oli eräs signaali 

                                                           
691 Akenson, s. 534. Tietenkään kenenkään ei tarvinnut osallistua muun kuin oman uskontokuntansa antamaan uskon-
non opetukseen. 
692 Akenson, s. 534–535. Ulsterissa katolilaisten ja protestanttien suhdeluku oli tasaisempi. Lisäksi protestanteista mo-
net olivat presbyteriaaneja, jotka olivat myötämielisiä kansallisille kouluille. suhdeluku selville ja sen lähde 
693 Duffy 1880, s. 528–529. Duffy esittää raittiusliikkeen tarjoaman valistuksen tavoitteeksi em. kehittymisen. 
694 Malcolm, s. 76.  
695 The Nationissa oli raittiusliikkeeseen liittyviä kirjoituksia lähes joka viikko. Erityisen runsaasti niitä oli syksyllä 
1842 ja talvella 1843, kun alla mainittu muistolahjahanke oli ajankohtainen.  
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moraalisesta noususta, jota tarvittiin vapautumisen toteutumiseksi.696 

 

Raittiusseuroilla oli usein pitäjissä jonkinlainen kokoontumispaikka, jonne ihmiset kerääntyivät 

sankoin joukoin seuran tilaisuuksiin. Charles Gavan Duffy esitti ensimmäisenä, jo vuonna 1840, 

että raittiusliike omaksuisi myös muissa asioissa kansanvalistajan roolin. Nationlaisten mielestä 

raittiusliike ja valistus yleisemmin tukisivat ja täydentäisivät toisiaan erinomaisesti, olivathan niiden 

tavoitteet ja sisällöt keskenään sopusoinnussa.697 

 

Kun sitten syksyllä 1842 suunniteltiin jonkinlaista julkista kunnianosoitusta raittiusliikkeen perusta-

jan ja johtajan, Isä Mathew`n työlle, nuorirlantilaiset ottivat asian omakseen. He propagoivat sen 

puolesta, että keräysvaroilla perustettaisiin jokaiseen huomattavampaan irlantilaiskaupunkiin rait-

tiusyhdistyksen yhteyteen eräänlainen kansanvalistuskeskus. Haaveena oli, että keskuksissa olisi 

ainakin kirjasto ja joitakin tieteellisiä kojeita, ja että ne järjestäisivät toisinaan yleisöluentoja.698 

 

Keskusten toivottiin tutustuttavan kansaa esimerkiksi Irlannin historiaan, kirjallisuuteen ja musiik-

kiin. The Nationissa ehdotettiin jopa, että ne järjestäisivät lapsille jonkinlaista koulua.699 Ilmeisesti 

ajatuksena oli täydentää alkeisopetusta kansallisella aineksella. 

Keskuksille kaavailtiin monenlaisia tehtäviä myös kansan elintason ja -olojen parantamisessa. Eh-

dotettiin esimerkiksi, että ne välittäisivät uusinta tietoa eri elinkeinoista, tukisivat sekä rohkaisisivat 

yritteliäisyyttä ja kotimaista tuotantoa tarjoamalla tietoa ja edullista lainaa.700 

 

Hanke kariutui siihen, ettei riittäviä varoja saatu kokoon.701 The Nationin julistus raittiusliikkeen 

kansanvalistusvelvollisuuksista ei kuitenkaan mennyt aivan hukkaan: raittiusseurataloille perustet-

tiin lukuhuoneita ja myös pienimuotoista valistustoimintaa saatiin aikaiseksi.702 Lehden toimituksel-

le osoitetut pyynnöt julkaista ohjeita omatoimista opiskelua varten, osoittivat ainakin joidenkin rait-

                                                           
696 Malcolm, s. 82. 
697 Duffy 1880, s. 528–529. Duffy puhui luku- ja luentohuoneiden perustamisesta toimitiloihin; Duffy 1890, s. 348; 
What should the Mathew Testimonial be?, The Nation 10.12.1842. 
698 What should the Mathew Testimonial be?, The Nation 10.12.1842. Kirjoittaja käyttää nimitystä kirjallinen ja tieteel-
linen keskus. 
699 Popular Education - Teetotalism, The Nation 31.12.1842. Tässä artikkelissa esitetään toiveikkaana, että varojen 
vielä karttuessa raittiusseurat organisoisivat myös museotoimintaa, näyttelyhuoneita, orkestereita, retkiä jne.. Täysrait-
tiudesta käytettiin ilmaisua teetotalism. 
700 Popular Education - Teetotalism, The Nation 31.12.1842. Kirjoittaja esittää lainarahastojen perustamista näiden 
keskusten yhteyteen. 
701 Duffy 1890, s. 349. 
702 Duffy 1880, s. 528. 
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tiusyhdistysten heränneen asiassa.703 

 

Paremmin onnistui The Repeal Associationin (R.A.) aktivointi kansalliseksi herättäjäksi ja valista-

jaksi. Nationlaiset katsoivat, että sillä oli suoranainen velvollisuus toimia kansan valistajana ja opet-

tajana mahdollisimman monipuolisesti. Maanlaajuisen järjestön käyttö vain poliittisen voiman 

osoittimena oli tuhlausta.704 Nuorirlantilaisten lempihanke R.A.:n piirissä oli Repeal-lukuhuoneitten 

perustaminen ja tehokas organisointi. Asiaa vietiin eteenpäin tietenkin vaikuttamalla mielipiteisiin 

The Nationin kautta, siinä missä työskentelemällä The Repeal Associationissakin.705 

 

Repeal-lukuhuoneet olivat voimavara, jota tuli vaivoja säästelemättä kehittää ja niitä tuli perustaa 

lisää. Vuonna 1844 lukuhuoneita oli 300, tavoitteeksi The Nation asetti sellaisen saamisen jokai-

seen kylään. Koska osa jo perustetuista lukuhuoneista oli maan köyhimmillä alueilla, kyse ei niin-

kään ollut rahasta kuin siitä, löytyikö joku, jolle asia oli tarpeeksi tärkeä. Valveutuneita henkilöitä 

patisteltiin toimiin.706 Toki arvioitiin, että rahaa kuluisi kaikkineen paljon järjestelmän luomiseen.707 

 

The Repeal Association noudatti The Nationin neuvoa ja asetti erityisen komitean johtamaan ja 

auttamaan lukuhuoneiden perustamisessa.708 Lehdessä ehdotettiin, että komitea pitäisi tiivistä yhte-

yttä paikallistasolle kirjeitse ja lähettämällä ympäri maata tarkastajia, jotka neuvoisivat pulmissa, 

innostaisivat kansaa uusiin ponnistuksiin ja arvioisivat myös, minkä verran apua paikallisyhdistyk-

sissä tarvittaisiin R.A.:lta.  Sopivana avustusmääränä esitettiin kolmannesta siitä, mitä paikallisin 

lahjoituksin oli saatu kerättyä.709 

 

Nationlaiset uskoivat, että tämänkaltaiset oppimiskeskukset lisäisivät tietoa, tarmoa ja voimaa no-

peasti. Tärkeänä edellytyksenä onnistumiselle pidettiin riittävän ja oikeanlaatuisen materiaalin saa-

mista kävijöiden tutkittavaksi. Jokaisessa lukuhuoneessa tuli olla kartat ko. kreivikunnasta, koko 

Irlannista ja eri maanosista. Sinne tuli hankkia kirjoja, sanomalehtiä, malleja sekä näytteitä, jotka 

                                                           
703 Self-Education, The Nation 18.2.1843. 
704 Prose Writings.  No Redress - No Inquiry, s. 236-237. 
705 Kenen idea lukuhuoneitten perustaminen oli alun perin, sitä on hankala selvittää. Duffy kertoo olleensa alkuun-
panijana verkoston kehittämisessä, mutta toisaalta R.A.:n sihteeri, Thomas Raykin, piti ajatusta omanaan. Duffy 1880, 
s. 528; Gwynn, s. 11. Siinä mielessä Duffyn sanoilla on painoa, että yhdenmukaisuus ajallisesti varhaisempaan raittius-
lukuhuoneprojektiin on huomattava. Vrt.edellä. 
706 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Popular Education, s. 206. 
707 Repeal Reading Rooms, The Nation 17.8.1844. 
708 Komitean perustamista esitettiin The Nationissa 27.7.1844. Kolmea viikkoa myöhemmin kerrotaan, että komitea on 
päätetty perustaa. Repeal Reading Rooms, The Nation 17.8.1844. 
709 Repael Reading Rooms, The Nation 17.8.1844. 
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kertoisivat Irlannin historiasta, taiteista, voimavaroista, maisemista, väestöstä ja sen töistä. R.A. oli 

lisäksi ostanut ison määrän muutamaa kirjaa/työtä toimitettavaksi lukuhuoneille. The Nationissa 

ehdotettiin, että kattojärjestö antaisi tietyn määrän kirjoja sopivaa paikallista rahoitusosuutta vas-

taan.710  Lopulta, ilmeisesti vastauksena useisiin kyselyihin, The Nation julkaisi oman suosituslis-

tansa hankittavista kirjoista. Ajankohtaisten, Repeal-taisteluun liittyvien niteiden ja historiaa käsit-

televien teosten lisäksi suositeltiin karttoja, irlantilaisia legendoja, satuja ja elämäkertoja ostettavak-

si.711 

 

The Repeal Association itse tuotti oivaa materiaalia, oli kyse sitten yleisen tiedon tason tai kansalli-

sen tietoisuuden kohentamisesta. Pidetyissä puheissa ja varsinkin komiteoitten laatimissa raporteis-

sa oli paljon asiaa, johon kansalaisten oli syytä perehtyä. Tällaisista selvityksistä R.A. olikin lupau-

tunut lähettämään kopiot lukuhuoneille.712  Kansalliset aiheet, esimerkiksi Irlannin historia, topo-

grafia ja teollisuus sekä yhteiskunnalliset toimijat listattiin tutkimisen arvoisiksi aiheiksi loppu-

kesästä 1844.713 Tuona vuonna julkaistiinkin monia raportteja. William Smith O´Brienin organi-

soima parlamentaarinen komitea oli aloittanut työnsä ja valmista alkoi tulla syyskesällä. Tuolloin 

lähes jokaisessa R.A.:n viikkokokouksessa käsiteltiin jokin raportti. Aiheita olivat esimerkiksi Ir-

lannin budjetti ja maan resurssit.714 Nuorirlantilaiset toimivat itse hyvin aktiivisesti erilaisissa komi-

teoissa tekemässä taustoitustyötä puheita ja kirjoituksia varten, valmistamassa raportteja ja tilastol-

lisia julkaisuja sekä suunnittelemassa R.A.:n toimintaa.715 

 

The Repeal Association tarjosi myös palkintoja kansan valistamiseen ja kansallistunteen vahvista-

miseen liittyvissä projekteissa. Nuori Irlanti -ryhmän aloitteesta R.A. julisti kilpailun Irlannin histo-

rian yleisesityksen kirjoittamisesta. Opiskeluun soveltuvan teoksen tekijälle luvattiin 100 punnan 

palkkio.716 Taiteilijoitten toivottiin tekevän maalauksia ja piirroksia kansallisista teemoista. Thomas 

Davis johti R.A.:ssa komiteaa, joka valmisteli tämän alan kilpailua ja hän myös listasi mahdollisia 

aiheita The Nationissa.717 

 

                                                           
710 Ibid. 
711 Repeal Reading Rooms, The Nation 14.12.1844. 
712 Essays Literary and Historical by Thomas Davis. Popular Education, s. 206. 
713 Repeal Reading Rooms, The Nation 17.8.1844. 
714 Duffy 1890, s. 214-216; Selostukset R.A.:n kokouksista The Nationissa 6.7.1844, 24.8.1844, 31.8.1844 ja 7.9.1844. 
Artikkeleista käy ilmi, että jokaisen raportin laadinnassa oli ollut joku nuorirlantilaisista mukana. 
715 Duffy 1880, s. 213. Vrt. edellinen lähdeviite.  
716 Duffy 1890, s. 207, 328. Kilpailusta huolimatta historiaa ei saatu. 
717 Duffy 1880, s.281; Hints for the Irish Historical Paintings, The Nation 29.7.1843. 
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Valistusvälineeksi kelpasivat myös The Repeal Associationin jäsenkortit. Kunkin jäsenryhmän 

kortti oli erilainen, mutta kaikki oli kyllästetty tiedolla Irlannista, sen historiasta, Repeal-asiasta tai 

maan johtajista aikojen saatossa.718 Valistajiksi puolestaan kelpasivat kaikki järjestön jäsenet, joilla 

vain tietoa oli. Lähinnä velvoite opettaa kansaa oli käytännön syistä suunnattu keski- ja ylempien 

luokkien edustajille.719 

 

The Nationissa ymmärrettiin, ettei tämä kansallinen aines ja syvällisempi tieto omasta maasta yksin 

riitä. Koska aikuisväestölläkin perustiedoissa oli puutteita, suositettiin repeal-lukuhuoneitakin 

hankkimaan kokoelmiinsa kaikki kansallisen opetusneuvoston julkaisemat kirjat, jotta jo kouluiän 

ohittaneillakin olisi mahdollisuus tutustua niiden tarjoamaan tietoon. Lehdessä kannettiin myös eri-

tyistä huolta iirinkielisten alueitten saamisesta valistuksen piiriin. Näille seuduille  nationlaiset ke-

hottivat iirinkielisen kirjallisuuden, iirin kieliopin, englanti-iiri-kieliopin ja sanakirjan lähettämistä. 

Tosin he arvelivat, että vielä lisäksi kaivattaisiin sanomalehteä, joka olisi osittain iiriksi, osittain 

englanniksi.720  

 

Nationlaiset itse näyttivät esimerkkiä, kuinka voidaan toimia konkreettisesti tiedon levittämisessä. 

The Nationin toimitus muun muassa lähetti muutamille raittiusseura- ja repeal-lukuhuoneille irlanti-

laisia ja englantilaisia sanomalehtiä, joita toimituksessa ei enää tarvittu.721 

 

Sekä raittiusliikkeellä että Repeal-liikkeellä oli suuri jäsenistö, valmis organisaatio ja useimmilla 

paikkakunnilla jonkinlainen toimitila. Nuorirlantilaiset näkivät niitten mahdollisuudet valistajina 

sekä kansallisen sanoman välittäjinä ja yrittivät saada järjestöt laajentamaan rooliaan. The Nationis-

sa patisteltiin sekä kattojärjestöjä että paikallisyhdistyksiä ryhtymään toimiin. Suunnitelmissa ja 

neuvoissa tulee selkeästi esiin se, että ihmisten toivottiin heräävän itse tässäkin asiassa. He olivat jo 

liittyneet raittiusliikkeeseen; se osoitti moraalista nousua ja halua hallita elämäänsä. 

 

He olivat ryhtyneet repealereiksi; tarkoituksena saada Irlannin hallinta irlantilaisille. Nyt heidän tuli 

tarttua toimeen ja hankkia itselleen tietoa omaksi ja maansa parhaaksi. Esimerkiksi se, että paikalli-

sesti piti koota tietty summa kirjojen tai toimitilojen saamiseksi, jotta Dublinista lähetettiin rahaa, 

                                                           
718 Katso jäsenkorttiliitteet 2 ja 3; Duffy 1880, s. 214. Jäsenistö jakautui kolmeen ryhmään maksamansa jäsenmaksun 
perusteella. Nimitykset olivat Members, Associates ja Volunteers. 
719 Duffy 1890, s. 109. 
720 Repeal Reading Rooms, The Nation 17.8.1844. 
721 Popular Reading Societys, The Nation 4.3.1843. Artikkelissa pyydettiin paikallisia raittius- ja repeal-yhdistyksiä 
ottamaan yhteyttä lehden toimitukseen asian tiimoilta. 
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ilmentää omatoimisuuden arvostamista. Sama periaatehan oli käytössä kansallisessa koulujärjestel-

mässä. ( ks. edellinen luku ).Se, että vaikkapa jokin kylä pystyi omavastuuosuutensa keräämään, 

osoitti että joillekin asia oli tärkeä. Sellaiset innostuneet ja valveutuneet kansalaiset olivat tae sille, 

että lukuhuoneet olivat auki, materiaalit käytettävissä ja valistusta saatavissa. 

 

Kansanvalistusinto oli sekin yleiseurooppalainen ilmiö. Uudistusmieliset olivat 1800-luvun alku-

puoliskolla (tietenkin myöhemminkin) yleensä kiinnostuneita opetuksen ja valistuksen mahdolli-

suuksista. Valistuneet piirit uskoivat tietämättömyyden ruokkivan tyytymättömyyttä, rikollisuutta ja 

kaikenlaisia paheita. Toiveena olikin, että opetuksella laajennettu tietämys ja vahvistettu itsekuri 

sopeuttaisi rahvaan vallitseviin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin oloihin. Tämä nähtiin yhteiskun-

tarauhan kannalta tärkeänä.722 

 

Nuorirlantilaiset tietenkin toivoivat tiedon kurinalaistavan kansaa, mutta päämäärä ei ollut pönkittää 

vallitsevia valtarakenteita, vaan saada aikaan perustava muutos niin kansallisessa identiteetissä, 

kansallisessa hengessä kuin koko yhteiskunnassa. 

 

7. Irlanti uskontona – kansallinen historia sen pyhänä kirjan 

 

Nuori Irlanti -ryhmä halusi nostaa Irlannin kansakunnaksi. Heidän ja muidenkin Daniel 

O’Connellin johtaman Repeal -liikkeen jäsenten mielissä kansakuntaisuus merkitsi vähintään lain-

säädännöllistä itsenäisyyttä. Vaatimuksia itsemääräämisoikeudesta perusteltiin ja legitimoitiin etu-

päässä taloudellisin ja laillisin argumentein. Näin ollen myös ne edut, joita itsehallinto toisi 

o’connellilaisten mukaan, olivat pääosin poliittisia ja taloudellisia.  

 

Nuorirlantilaisten tavoite oli huomattavasti kunnianhimoisempi. He halusivat luoda Irlannin saarelle 

kansakunnan, joka maineikkaitten kansakuntien tapaan kukoistaisi niin politiikan, talouden, kulttuu-

rin kuin moraalinkin saralla. Tuohon menestykseen pääsemiseksi kansakunnan sielun eli kansallisen 

ominaislaadun, hengen, tunteen ja tietoisuuden oli päästävä kehittymään täysipainoisesti. Tämä 

edellytti kansallista itsemääräämisoikeutta; provinssina Irlannin kohtalo oli kuihtua ja vähitellen 

menettää viimeisetkin kansallisen olemassaolonsa eväät. Vaikka kansallinen sielu kukoistaisi vasta 

itsenäisessä Irlannissa, sitä oli virvoiteltava ja vahvistettava jo ennen, sillä ilman kansallista sielua, 

itsehallintoa ei voitaisi saavuttaa ja säilyttää, saati että siihen edes olisi oikeutta. 

                                                           
722 MacDonagh 1989, 232. 
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Kansallinen tietoisuus merkitsi nuorirlantilaisessa retoriikassa ymmärrystä omasta irlantilaisuudesta 

eli ajatusta, että me olemme oma erillinen kansamme, emme englantilaisia tai brittejä. Kansalliseen 

tietoisuuteen kuuluivat oleellisena osana myös käsitykset siitä, keitä irlantilaiset ovat ja millaisia he 

ovat. Näihin kysymyksiin haettiin vastausta määrittelemällä irlantilaisen kansan rajat eli irlantilai-

suuden jäsenyyskriteerit sekä kartoittamalla kansallista ominaislaatua ja -luonnetta. Nuorirlantilaiset 

pyrkivät muokkaamaan tätä kansallista omakuvaa eli kansallista identiteettiä monin tavoin. Hallit-

sevana piirteenä tässä identiteetin rakennus- ja muokkaamistyössä oli vahva viholliskuva englanti-

laisuudesta ja Englannista. 

 

Kansalliseen sielun osatekijöiksi luettavat kansallinen tunne ja henki vaativat nuorirlantilaisten mie-

lestä vahvistusta. Kansallinen tunne ja henki näkyivät isänmaanrakkautena, oman maan ja kansan 

asettamisena etusijalle; irlantilaisuutena, joka näkyi kaikissa toimissa, erityisesti taiteessa; kansalli-

sena ylpeytenä ja omanarvontuntona.  

 

Nuorirlantilaiset pyrkivät rakentamaan irlantilaisista yhden, yhtenäisen, itseään kunnioittavan kan-

san, joka olisi perin juurin irlantilainen niin ominaislaadultaan, kulttuuriltaan kuin mieleltään. Tuo 

tavoite vaati muutoksia niin kansallisessa omakuvassa kuin kansallisessa tunteessa ja hengessäkin. 

 

Kansaksi määritelty väestö oli jakautunut uskontokuntien, etnisen taustan, kulttuurin ja yhteiskunta-

luokkien mukaan varsin eripuraisiksi nurkkakunniksi. Nuorirlantilaiset halusivat nostattaa tunteen 

ja tietoisuuden irlantilaisuudesta peittoamaan kaikki nuo eroavaisuudet. Työhön lähdettiin määritte-

lemällä irlantilaisuus niin laveasti, että se sulki sisäänsä koko heterogeenisen väestön. 

 

Nuorirlantilaisten laajan kansallisuuden opissa irlantilaisuutta määritti ainoana niin sanottuna objek-

tiivisena kriteerinä alue eli Irlannin saari. Irlannin saari oli kansakunnan/kansan rajana selkeä, koska 

se oli saari. Oma vihreä saaremme olikin retoriikassa tiuhaan esillä. Kansallista tunnetta ruokittiin 

korostamalla luonnon kauneutta, jylhyyttä ja hedelmällisyyttä. Kansaa valistettiin oman maan pe-

rusmaantieteestä: Suurimmat joet, järvet, vuoret ja kukkulat lueteltiin, eri maakuntien ominaispiir-

teitä tuotiin esiin, mutta kuten Ryder on huomauttanut, yleensä painopiste oli siinä, miten esimer-

kiksi joki tai kaupunki oli liittynyt koko maan kohtaloihin historian saatossa. Näin painotettiin Ir-

lannin ykseyttä alueellisten identiteettin yli.  

  

Alue ja luonto olivat poliittisesti ja uskonnollisesti neutraaleja samaistumisen kohteita, ja siksi so-
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veltuivat identiteetin rakennusaineiksi hyvin. Alue myös toimi sitovana tekijänä sekä nykyisen vä-

estön kesken että ajallisesti taaksepäin ja eteenpäin, menneisiin ja tuleviin irlantilaissukupolviin. 

Alue, kansa ja valtio olivat 1800-luvun keskustelussa usein liki synonyymit toisilleen. Irlanti saat-

toikin nuorirlantilaisten teksteissä merkitä joko aluetta tai kansaa. Toisaalta irlantilaisuudella viitat-

tiin valtion kansallisuuteen, joka lankesi tuon valtion rajojen sisäpuolella asuvien statukseksi. Irlan-

nin valtiomaisuus (potentiaalinen, muttei juuri sillä hetkellä toteutunut poliittisesti) perusteltiin to-

distelemalla muinaisen Irlannin yhteiskunnan järjestäytyneisyyttä ja yhtenäisyyttä, korostamalla 

esimerkiksi Jaakko II:n koolle kutsuman parlamentin ja Grattanin parlamentin poliittista merkitystä.  

  

Saarella syntyminen ja sinne asettuminen olivat irlantilaisuuden perusta, mutta oma tahto ja halu 

palvella sekä rakastaa Irlantia omana maanaan tavallaan konfirmoivat tuon irlantilaisuuden. Nuorir-

lantilaisten tulkitsemana yksilö, mutta myös esimerkiksi uskontokuntaan tai etniseen taustaan iden-

tifioituva ihmisryhmä, vahvisti irlantilaisuutensa eritoten vastustamalla vierasta valloittajaa. 

 

Vuosisatainen taistelu kansallisen olemassaolon puolesta englantilaista sortoa ja tyranniaa vastaan 

olikin esillä joka ainoassa The Nationin numerossa. Katolilaisten, jotka merkittävissä määrin olivat 

kelttejä tai vanhaenglantilaisia etniseltä taustaltaan, kapinointi ja taistelu englantilaisia vastaan oli 

historiallinen itsestäänselvyys. Siinä mielessä heidän irlantilaisuutensa oli kiistatonta, vaikka nuorir-

lantilaiset kielsivätkin, että jokin uskontokunta tai etninen ryhmä olisi muita irlantilaisempi. 

  

Rangaistuslakien vuosisata eli 1700-luku kuvattiin aikana, jolloin protestanttipatriootit ottivat kan-

sallisen taistelun ohjat. Aiemmin protestantit olivat usein asettuneet kansallista asiaa vastaan itsek-

kyytensä ajamina. Nuorirlantilaiset nimittäin korostivat, ettei 1500- ja 1600-luvun sodissa suinkaan 

ollut kyse uskonnosta. Uskonnon varjolla vain pantiin toimeen saarenlaajuinen ryöstö, kun katoli-

laisten maat siirrettiin protestanttisiirtolaisille ja englantilaiselle aristokratialle. Protestantit kuiten-

kin lunastivat oikeuden kutsua itseään irlantilaisiksi 1700-luvulla. Vuosisadan alkupuoliskolla kuu-

luisat kynäilijät puolustivat Irlannin kaupallisia oikeuksia ja irlantilaisten oikeutta säätää itselleen 

lakeja. Loppuneljänneksen aikana Volunteers -liike, Grattanin parlamentti ja The United Irishmen -

järjestö ajoivat kansallista asiaa. Huomionarvoista on, että ne protestanttiset mielipidevaikuttajat ja 

toiminnan miehet, jotka pyrkivät yhdistämään kansaa yli uskontokuntarajojen vaatimalla katolilai-

sia sortavan lainsäädännön purkamista, nauttivat suurinta arvostusta. 

 

Nuorirlantilaiset kirjoittivatkin, ettei uskonto tai etninen tausta voinut määrittää kansaan kuulumis-

ta, koska kaikki ryhmät olivat vuoroin toimineet maan eduksi. Rivien välistä on luettavissa, että 
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edeltävien sukupolvien osallistuminen kansalliseen hankkeeseen eli mutkittelevaan matkaan kohti 

itsenäisyyttä, antoi jälkeen tuleville perintönä irlantilaisuuden. Vaikka jokainen sukupolvi oli vel-

voitettu jatkamaan taistelua, ei jokaisen polven tarvinnut lunastaa paikkaansa Irlannin kansan jäse-

ninä. Siinä mielessä tuo jäsenyys oli kollektiivisesti periytyvä. 

 

Irlantilaisuutta määritettiin käyttäen vertailukohtana englantilaisuutta, erityisesti tämä toteutui kan-

sallista ominaislaatua kartoitettaessa. Se ei ole yllättävää, koska identiteetin muodostamiseen liittyy 

yleensä ajatus meistä ja meihin kuulumattomista toisista. Toisiksi päätyivät luonnollisesti englanti-

laiset. Itsenäisyyttähän haettiin brittiherruudesta, siksi erillisyys oli tärkeä todistaa. Maantiede ja 

englantilaisen kulttuurin leviäminen Irlantiin olivat yhtä selkeitä syitä julistaa erillisyyttä juuri naa-

purisaaren valtaväestöön. Aavistuksen verran yllättävää on tuon vastakuvan yksiselitteinen kieltei-

syys. Kansanluonteesta puhuttaessa englantilaiset nähtiin kautta historian ahneina materialisteina, 

mitään kunnioittamattomina barbaareina, jotka halusivat murhata, tuhota ja ryöstää. Moraalitto-

muus, joka ilmeni valehteluna, juonitteluna, sopimusten rikkomisena oli englantilaisille tyypillistä. 

Kylmyys ja jonkinlainen hengettömyys kuvattiin myös oleellisiksi osiksi kansanluonnetta. 

 

Sen vastapainona irlantilaiset olivat hurskaita, henkisiä, hyveellisiä, lämpimiä, kiihkeitä ja inhimil-

lisiä. Tällainen vastaparien vyörytys todisti erillisyyttä, mutta sen tarkoitus oli myös padota englan-

tilaistumista ja vahvistaa itsetuntoa. Englantilaisuudesta yritettiin karsia hohdokkuutta ja irlantilai-

suuteen vastaavasti lisätä.  

 

Mistä tällainen jyrkkyys ja kielteisyys kertoivat? Jos kansallinen olemassaolo koetaan uhatuksi, lie 

luultavaa, että vastakuva yltyy viholliskuvaksi. Nuorirlantilaiset näyttävät “toisien” kuvauksen pe-

rusteella ajatelleen, että irlantilaisuus kävi suorastaan sotaa selvitäkseen hengissä anglismin puris-

tuksesta. Englannin kielen ja kulttuurin hivuttautuminen Irlantiin jatkui ja kiihtyi 1800-luvun alku-

puoliskolla mm. kansallisten koulujen ja hallinnon levittäytyessä ympäri saarta. Katolisten emansi-

paation jälkeen varsinkin katolinen keskiluokka otti vaarin tilaisuuksista edetä sosiaalisesti. Usein 

tähän liittyi iirin kielen ja kelttiläisen kulttuurin karistaminen. Irlantilaisuus oli säilynyt vuosisadat, 

koska kieli, tavat ja sorto olivat erottaneet irlantilaiset englantilaisista. Niin kauan kuin irlantilaisia 

kohdeltiin huomattavan eri tavalla kuin muita saariryhmän asukkaita, irlantilaisuus oli ollut turvas-

sa. Se, mikä oli emansipaation ja parantuneitten etenemismahdollisuuksien myötä hyväksi yksilöil-

le, oli hengenvaarallista kansallisuuden olemassaololle. Hobsbawn kirjoittaa kirjassaan, ettei mi-

kään saa ihmisiä vahvemmin identifioitumaan kansaansa kuin tuntemus kuulumisesta valloittaja-
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kansaan tai herrarotuun.723 Uskoakseni liki yhtä vahvana linkkinä toimii tuntemus sorretuksi tule-

misesta. 

 

Nuorirlantilaiset katsoivat, että irlantilaisten käsitys omasta itsestään ja englantilaisista oli hyvin 

vääristynyt. Huono kansallinen itsetunto, luja usko englantilaisuuden ja Englannin ylivertaisuuteen 

ja voimaan oli saatu aikaan sillä, että englantilaiset olivat keskittäneet tiedonjakelun omiin käsiinsä. 

Etenkin tulkinta menneisyydestä nojasi Englannin versioon tapahtumainkulusta. Koska käsitys 

menneisyydestä nähtiin keskeisenä vaikuttajana kansallisessa omakuvassa, nuorirlantilaiset pitivät 

tuon menneisyyskuvan oikaisua tärkeimpänä tehtävänään. Koska historia kertoi, keitä ja millaisia 

irlantilaiset olivat; millaisiin tekoihin esi-isät olivat yltäneet menneinä vuosisatoina; miksi Irlannin 

ja sen asukkaiden tilanne oli sellainen kuin se oli; millaisia olivat vastustajat, sen merkitys oli suuri. 

 

Kansallinen historiankirjoitus, uusi irlantilaiskansallinen tulkinta menneisyydestä, nostettiinkin tär-

keimmäksi rakennusaineeksi kansakunnan rakentamisessa. Uuden menneisyyskuvan keskeiset tee-

mat olivat muinainen suuruuden aika ennen englantilaisvalloitusta ja vuosisatainen taistelu valloit-

tajaa vastaan.  

 

Englantilaisvaltaa edeltänyt Irlanti kuvattiin järjestäytyneeksi kokonaisuudeksi, jonka harmonisen ja 

kukoistavan elon vieras valloitus oli tuhonnut. Tuo valtiomaisuus kriminalisoi maahantunkeutumi-

sen ja oikeutti vaatimukset aseman palauttamisesta. Muinainen menestys valjastettiin luomaan 

omanarvontuntoa ja kansallista ylpeyttä. Sen toivottiin inspiroivan irlantilaisia ponnistuksiin tuon 

kulta-ajan palauttamiseksi. Itsenäisyysvaatimusten oikeutta perusteltiin myös sillä, että tuo muinai-

nen valtio lakeineen ja maanomistusjärjestelmineen oli ollut oikeudenmukainen, valloitus oli tuonut 

sorron ja kurjuuden.  

 

Ylipäänsä muinaisuuteen ulottuvat valtiolliset tai kansalliset juuret olivat suuri ylpeyden aihe. Lisä-

hohtoa Irlannin muinaiselle suuruudelle antoi vielä sen nauttima “kansainvälinen” arvostus. Nuorir-

lantilaisten ja muiden asianharrastajien mukaan nimittäin Irlanti oli varhaisella keskiajalla tieteen ja 

kristinuskon turvapaikkana Euroopassa. Sinne tultiin saamaan oppia ja sieltä lähdettiin viemään 

evankeliumia pakanakansoille. 

 

Tämä muinaisaika edusti kansallisessa historiankirjoituksessa tyypillistä kulta-aikaa. Aivan yhtä 

                                                           
723 Hobsbawm, s. 48-49. 
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tyypillisesti tuota onnen seurasi taistelun aika. Nuorirlantilaiset näkivät Englannin kuninkaan val-

tuuttamien normannien maahantunkeutumisen alkuna vuosisataiselle sorrolle. Englantilaisvalta tul-

kittiin yksiselitteisesti onnettomuudeksi, josta ei ollut koitunut mitään hyvää.  Se, mitä tuosta vuosi-

satojen yhteiselosta löydettiin, oli jatkuva taistelu valloittajaa vastaan ja jatkuva sorto. 

 

Jatkuva vastarinta osoitti irlantilaisuuden säilyneen hengissä pitkästä vieraasta hallinnosta huolimat-

ta. Sota tietenkin alleviivasi myös irlantilaisten ja englantilaisten erillisyyttä. Erillisyys puolestaan 

oikeutti vaatimaan itsemääräämisoikeutta. Sorto vahvisti samoja tulkintoja. Sortaja ja sorrettu eivät 

ole yhtä ja sorretuilla on oikeus vapautua sortajistaan.  

 

Loistavat voitot ja täysin ylivoimaista vihollista vastaan kärsityt kunniakkaat tappiot marssitettiin 

itsetunnon ja kansallisen ylpeyden rakennusaineeksi. Samoin irlantilaisten taistelu oikeitten, kunni-

allisten asioitten puolesta esitettiin ylpeyden aiheena. Vastaavasti se, että englantilaiset sotivat ryös-

tösaaliin, verenvuodatuksesta ja tuhoamisesta saatavan tyydytyksen vuoksi sekä alistaakseen kansan 

tyrannian ja sorron alle, oli tarkoitettu viemään hohtoa vastustajan voitoilta. Kansallista itsetuntoa 

lääkittiin selittämällä tappioiden syiksi murskaava mies- ja aseylivoima, englantilaisten juonittelu 

tai irlantilaisten eripura (sekin englantilaisten masinoimaa). Sotien usein Irlannin kannalta katastro-

faaliset lopputulokset ja niihin liittyvät verilöylyt olivat yhteisiä surun aiheita, mutta myös varoitta-

via opetuksia. 

 

Sotahistorialla olikin vahva opetuksellinen tehtävä. Yhä uudestaan The Nationin palstoilla kerrattiin 

runoina tai suorasanaisina teksteinä perusteesit kansakunnan menestykselle. Keskeisin opetus ker-

toi, kuinka maa ja kansa olivat joutuneet kärsimään, koska irlantilaiset olivat olleet eripuraisia. Ly-

hyitä yhteistyöperiodeja puolestaan leimasivat sotilaalliset voitot ja koko kansan hyöty. Toinen kes-

keinen opetus tiivistyi ajatukseksi “Englannin ahdinko on Irlannin hyöty”. Esimerkkinä käytettiin 

sitä, kuinka Volunteers -liike ja Dublinin parlamentti Amerikan siirtokuntien itsenäisyystaistelun 

aikana olivat painostaneet Lontoota myöntämään lainsäädännöllisen itsenäisyyden Irlannille. 

 

Tulkinta 1700-luvun historiasta on kuvaava nuorirlantilaisten katsantokannalle. Koska he korostivat 

jokaisen sukupolven vaalineen kansallista liekkiä taistelemalla Irlannin puolesta, rangaistuslakien 

vuosisadan kapinaton profiili olisi voinut olla ongelma. Protestantit nostetaan kuitenkin nyt kansal-

lisen asian esitaistelijoiksi. Tämä tulkinta rajasikin kansaa/kansakuntaa toivotulla tavalla eli näin 

saatiin uskonnollinen vähemmistö ainakin periaatteessa integroitua kansaan. Protestanttipatrioottien 

historialliset toimet olivat muutenkin palkitsevia kansallisen historiankirjoituksen näkökulmasta. 
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Yhteistoiminta ja voiman osoittaminen (aseellisten joukkojen olemassaolo) tienä menestykseen 

tulivat kerratuksi tärkeänä opetuksena. Menestys eli lainsäädännöllinen itsenäisyys esitettiin inspi-

roivana esimerkkinä ja patrioottiprotestanttien toiminta kansallisen asian hyväksi heidän uskonto-

kuntansa jäsenille velvoittavana esimerkkinä. Vuosisadan lopun itsehallinto ja sen lopettaminen 

vahvasti epäilyttävin keinoin myös legitimoivat itsehallintoesityksiä.  

 

Uusi historian tulkinta tarvitsi kirjoittajansa ja tutkijansa, mutta saavuttaakseen kohderyhmänsä, se 

tarvitsi myös sanansaattajia. Niin taide, opetus kuin raittius- ja Repeal -liikekin haluttiin valjastaa 

kansallisen projektin palvelukseen. Kirjallisuuden, musiikin ja kuvataiteitten toivottiin ilmentävän 

irlantilaisuutta aihevalinnoillaan ja ilmaisutavoillaan. Aiheiksi ehdotettiin ennen muuta historiallisia 

tapahtumia ja henkilöitä, mutta myös 1840-luvun Irlantia ja kansaa. Taiteen tehtävänä oli valistaa 

kansallisista aiheista, erityisesti vahvistaa uutta, kansallista menneisyyskuvaa kuvaamalla sen kes-

keisiä teemoja. 

 

Taiteen tuli vahvistaa irlantilaisuutta herättämällä ylpeyttä isänmaasta, sen vaiheista ja suurmiehistä. 

Sen tuli tehdä irlantilaisista täydemmin irlantilaisia lisäämällä itsetuntemusta ja antamalla esimerk-

kiä ja ihanteita. Koska taide vetosi tunteisiin, nuorirlantilaiset uskoivat, että se herättäisi tehokkaasti 

kansallista henkeä. Edellyttäen tietysti, että taide oli oikeansisältöistä. 

 

Erityisesti kansallisen runouden ja kansallisen kielen ajateltiin ilmaisevan kansallista ominaislaatua. 

Siksi niitä oli varjeltava ja niihin oli tutustuttava. Yleiseurooppalainen kansanrunousinnostus ja 

kansatieteellinen harrastus näkyivät The Nationinkin palstoilla. Runoudessa kuitenkin uskottiin uu-

teen tuotantoon, koska vaikka vanha runous kertoi paljon irlantilaisuudesta, sen käsitykset maasta ja 

kansasta olivat uuden tulkinnan mukaan vääriä. Runouden voima tunteitten tulkkina ja herättäjänä, 

mielikuvien ja tiivistetyn historian välittäjänä teki siitä nuorirlantilaisten lempilapsen. The Nation 

oli kuuluisa juuri väkevän kansallismielisistä runoistaan ja nuo runot myös levisivät erityisesti lau-

luina omana aikanaan ja vielä kauan 1840-luvun jälkeenkin. Suuren suosion voi tulkita todisteeksi 

siitä, että ne kertoivat sellaista, minkä ihmiset kokivat omakseen ja mitä he halusivat kuulla. Siksi 

ne mielestäni kertovat irlantilaisuudesta, kansallisesta omakuvasta jotain oleellista. 

 

Iirin kieli ei ollut kansallisuuden kriteeri, mutta irlantilaisuuden suojavarustukseksi se katsottiin. 

Kansallinen kieli, siinä kuin kansallinen runouskin osoittivat, että oli olemassa erillinen kansa omi-

ne ajattelutapoineen, kulttuureineen. Iirin virvoittamisesta osa Nuori Irlanti -ryhmää halusi linnaket-

ta englantilaistumista vastaan. Jos kansa käyttäisi kansallista kieltä, se ei niin helposti omaksuisi 
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muitakaan vaikutteita naapurista. Sitä paitsi kansallinen kieli oli kansalle ainut keino ilmaista itse-

ään täydesti. Iiri oli varttunut ja kehittynyt yhtä jalkaa Irlannin ja sen kansan kanssa, siksi koko se 

kulttuurinen traditio ja ajatustapa, joka irlantilaisuutta leimasi, voitiin ilmaista kaikin vivahtein ja 

ominaispiirtein vain iiriksi.  

 

Koska iirin kieli oli jäämässä tappiolle, kansallisen projektin taisto käytiin englannin kielellä ja ajan 

kirjallisuus kuitenkin oli englanninkielistä, jonkinlainen kompromissi oli tarpeen. Sellaiseksi löytyi 

käsitys irlantilaiskansallisesta tavasta käyttää englantia. Parhaimmillaan sellainen englanti käytti 

iirin kielelle ominaisia kielikuvia, poljentoa ja ilmaisua, mutta oli silti eleganttia ja täydellistä eng-

lantia! 

 

Kansalliset koulut olivat tiukasti hallituksen valvonnassa ja edistivät brittiläisen ajatusmaailman 

tunkeutumista Irlantiin. Kansallinen aines oli karsittu opetusmateriaaleista ja omaa maata ja kansaa 

käsiteltiin kliinisen toteavassa sävyssä. Kuitenkin nuorirlantilaiset kannattivat lämpimästi nousevan 

polven laittamista kouluun. Ajan hengen mukaisesti kansanvalistusta pidettiin tärkeänä. Perustaito-

jen oppiminen nähtiin mahdollisuutena kohentaa niin yksilöiden kuin koko maankin taloudellista 

tilaa. Taidot antoivat itseluottamusta ja -kunnioitusta ja myös mahdollisuuden itse perehtyä kansal-

lisen projektin teksteihin. Koska Nuori Irlanti loi kansakuntaa ja muokkasi käsityksiä nimenomaan 

kirjoittamalla, ei ole siinäkään mielessä ihme, että lukutaito nähtiin tärkeänä kansalaisen perustaito-

na. Koska koululaitos saattoi kuitenkin altistaa lapset englantilaistumiselle, kodin oli huolehdittava 

irlantilaistavasta kasvatuksesta. 

 

Koska tiedontaso oli alhainen ja käsitykset kansallisesta historiasta, maasta ja kansasta puutteelliset 

tai puuttuivat kokonaan, tarvittiin aikuisväestöllekin opettajaa. Nuorirlantilaiset propagoivat innok-

kaasti ensin sen puolesta, että heidän aikanaan kukoistaneen raittiusliikkeen kokoontumistiloihin 

ympäri maata perustettaisiin jonkinlaisia kansanvalistuskeskuksia. Kun hanke kariutui, niin sen to-

teuttajaksi pyrittiin mobilisoimaan Repeal-liike. Niin kutsuttuja Repeal -lukuhuoneita perustettiin-

kin runsaasti ja vaihtelevalla menestyksellä ne toimittivat valistustehtävää. 

 

Nuori Irlanti -ryhmä toimi niin kuin kehotti muita toimimaan. The Nationin 16 sivua olivat täynnä 

kansallista tietoutta, politiikkaa, historiaa, kulttuuria, tilastollisia tietoja jne. The Library of Ireland -

sarjassa julkaistiin taskuhistorioita maan menneisyydestä, runo- ja laulukokoelmia ja jopa historian 

tutkimuksen lähteiksi tarkoitettuja harvinaisuuksia. Kuuluisten irlantilaisten puheita koottiin ja toi-

mitettiin, suurmiehistä kirjoitettiin elämäkertoja ja kiinnostuneita pyrittiin ohjaamaan tiedon äärelle. 
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Kansatieteelliseen kulttuurivarannon keruuseen innostettiin muita, mutta tilaisuuden tullen siihen 

osallistuttiin itsekin. Se innostus ja tarmo, jolla erityisesti Thomas Davis lyhyen kansallisen uransa 

aikana rakensi kansakuntaa, on vaikuttavaa. 

 

Kuinka he sitten onnistuivat itselleen asettamassa tehtävässä? Ulkoiset olosuhteet eli nälkävuodet 

veivät luultavasti pohjan vahvalta kansalliselta itsetunnolta ainakin joksikin aikaa. Identiteetin ra-

kentamisesta on tietenkin hankala erotella, mikä on kenenkin ansiota tai syytä tai ylipäänsä tehdä 

päätelmiä, millainen kansallinen identiteetti oli. Viimeisen sadan kuudenkymmenen vuoden perus-

teella voisi kuvitella, etteivät nuorirlantilaiset mitä ilmeisimmin saaneet juurrutettua yhtenäisen 

kansan ideaa maanmiestensä mieliin. Sen sijaan vanhalle perinteelle rakennetut käsitykset irlanti-

laisten hurskaudesta etenkin englantilaisiin nähden, sorron kohteena oleminen sekä jatkuvan taiste-

lun velvoite ja perinne, löysivät kaikupohjaa ainakin 1900-luvun alkuvuosikymmenille.  

 

Se mitä siihen vaaditaan, että uusi tulkinta kansan menneisyydestä voisi muuttaa kansallista identi-

teettiä olennaisesti, on mielenkiintoinen, mutta tämän tutkimuksen ulkopuolelle jäävä asia. Pitäisikö 

sen hetkisen tilanteen jotenkin tukea uutta tulkintaa vai syntyykö uusi tulkinta peräti juuri muuttu-

neiden olosuhteiden inspiroimana tai pakottamana? Entä mikä osuus vasta- ja viholliskuvilla on 

kansallisessa omakuvassa? Vertaileva tutkimus esimerkiksi Irlannin, Suomen ja Puolan tapauksista 

18OO-luvun puolessa välissä voisi antaa mielenkiintoista tietoa kansallisen identiteetin sisällöstä. 

Kiinnostavaa tutkimuksen aihe olisi myös se, kuinka kauan selvästi vääräksi muuttunut luonnehdin-

ta maasta tai kansasta, säilyy käsityksissä tai ainakin retoriikassa. 

  

Kuten tämän luvun otsikko kertoo, historia toimitti nuorirlantilaisessa ajattelussa uskonnon pyhän 

kirjan tehtävää. Se kertoi, keitä valittuun kansaan kuului ja mistä kansa oli tullut. Se kertoi, miten 

kansan/kansakunnan tulee toimia menestyäkseen eli elääkseen vapaana. Historia osoitti myös, 

kuinka käy, jos opetuksista ei otettu vaarin.  

 

Uskonnolliseen vakaumukseen oli myös verrattavissa se asenne, jota nuorirlantilaiset vaativat 

maanmiehiltään kansallisessa asiassa. Irlannin ja sen kansan edun tuli olla koko ajan päällimmäise-

nä mielessä. Kansallisen vakaumuksen tuli näkyä kaikilla elämänalueilla. Matkoilta tuli kerätä kan-

sallisesti hyödyttävää tietoa, aika tuli käyttää sellaisiin pyrintöihin, jotka jollain tavoin edistäisivät 

asiaa. Irlantilaisuuden tuli ilmetä sanoissa, teoissa ja asenteessa.  

 

Uskontoa ei yritetty korvata nationalismilla, uskonnolle jätettiin oma alueensa yksityisessä elämäs-
 



 - 125 -

sä. Irlanti ja irlantilaisuus korotettiin jonkinlaiseksi ylimmäksi opiksi, joka salli muutkin opit, kun-

han ne eivät keskeisimmissä kohdissa sotineet sen perustotuuksia vastaan. Historia oli tuon opin 

pyhä kirja, siinä kuin nuorirlantilaiset sen apostoleja ja Thomas Davis sen ylipappi.  
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Liite 7a 
 
 
 
Tärkeimmät nuorirlantilaiset ja heitä lähellä olevat henkilöt 1842-45: Pääryhmä 

 

nimi elinaika uskontokun-
ta 

The 
R.A.724 

T.C.D.
725 

ammatti726 isän ammatti toiminta The Na-
tionissa 

Michael Joseph 
Barry 

1817-
1889 

katolilainen kyllä kyllä asianajaja kauppias kirjoitti pääasiassa 
runoja, nimimerkki 
Brutus 

Thomas Osbor-
ne Davis 

1814-
1845 

protestantti kyllä kyllä asianajaja, 
sanomalehtimies 

välskäri kirjoitti suurimman 
osan, nimimerkkejä 
The Celt, A True 
Celt, A Protestant 

John Blake 
Dillon 

1816-
1866 

katolilainen kyllä kyllä asianajaja, 
sanomalehtimies 

kauppias kirjoitti aluksi vähin-
tään yhden poliittisen 
artikkelin joka leh-
teen 

Michael Doheny 1805-
1861 

katolilainen kyllä ei asianajaja pienviljelijä kirjoitti vähän 

Charles Gavan 
Duffy 

1816-
1903 

katolilainen kyllä727 ei sanomalehtimies, 
opiskellut lakia 

kauppias lehden omistaja, 
päätoimittaja, toinen 
merkittävä kirjoittaja 

Denny Lane 1818-
1895 

katolilainen kyllä kyllä muu viinanpolttaja  

Denis Florence 
MacCarthy 

1817-
1882 

katolilainen kyllä kyllä lainopiskelija  nimimerkki Des-
mond 

Thomas Mac-
Nevin 

1809-
1848 

katolilainen kyllä kyllä asianajaja  kirjoitti artikkeleita 
keväästä 1843 

John O’Hagan  katolilainen kyllä kyllä lainopiskelija lakimies nimimerkki Sleive 
Cuillen 

John Edward 
Pigot 

1822-
1871 

katolilainen kyllä kyllä lainopiskelija lakimies kirjoitti vähän 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
724 Jäsen The Repeal Associationissa tai ei. 
725 Opiskelijana Dublinin Trinity Collegessa tai valmistunut sieltä. 725 Jäsen The Repeal Associationissa tai ei. 
726 Ammatiksi on mainittu asianajaja, jos on valmistunut ammattiin, vaikkei sitä harjoittaisi.  
  Jos suorittamassa parhaillaan lakiopintoja tai opiskellut lakia, nimeke lainopiskelija. 
  Sanomalehtimies –nimekkeen saavat ne, jotka kirjoittavat ammattimaisesti, vaikkei toimeentulo yksin siitä olisikaan 
kiinni.   
727 Duffy erosi The Repeal Associationista vuonna 1843. Tuolloin lehdenomistajat ja päätoimittajat jättivät the R.A.: n, 
jottei hallitus enää voisi hyökätä yhdistystä vastaan 727 Jäsen The Repeal Associationissa tai ei. 
lehtikirjoittelun perusteella. 
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Liite 7b: Nuorirlantilaisten ryhmää lähellä olevat henkilöt 1842-45   
                                                                                                                                                                                                 
nimi elin- 

aika 
uskonto- 
kunta 

The 
R.A.727 

T.C.D
.727 

ammatti727 isän ammatti toiminta The Nationis-
sa 

James Claren-
ce Mangan 

1803-
1849 

katolilai-
nen 

ei ei töissä T.C.D:n 
kirjastossa, 
kirjailija 

 kirjoitti runoja 

William 
Smith 
O’Brien 

1803-
1864 

protestant-
ti 

kyllä ei maanomistaja   

Richard 
O’Gorman 

1826-
1895 

katolilai-
nen 

kyllä kyllä lainopiskelija varakas kaup-
pias 

 

1819-
1877 

katolilai-
nen 

kyllä kyllä asianajaja   

Patrick Robert 
Webb 

1814- protestant-
ti 

- kyllä -   

Richard 
D’Alton Wil-
liams 

1822-
1862 

katolilai-
nen 

- - -  runoja nimimerkillä 
Shamrock 

        

        

Colman 
O’Loghlen 

 
 
 
 
Taulukkojen tiedot on kerätty seuraavista kirjoista: Duffy 1880, s. 57, 254, 255-257, 297, 260, 482-484, 571, 557699; 
 Duffy 1890, 14, 28, 111-112, 131, 133-134, 197-198;Gwynn, s. 5, 13, 65; Mitchel, Jail Journal, s. 434, 437-438, 443,  
445, 450; Moody, s. 9, 26-27. 
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