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Tutkielma käsittelee suomalaisen sivistyneistön 1930-luvulla kokemaa kulttuurikriisiä.
Kokemuksella oli kansainvälistä pohjaa, sillä maailmansotien välisen ajan Euroopassa käytiin laajaa
keskustelua länsimaisen kulttuurin rappeutumisesta. Suomessa keskustelu kulttuurikriisistä ei
kuitenkaan koskettanut suurten ”kulttuurielimistöjen” kohtaloja, vaan kiinnostus keskittyi ihmisen
ongelmaan ja hänen asemaansa kansallisessa kulttuurissa.

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimustehtävänä on selvittää, mikä oli suomalaisen 1930-luvun
sivistyneistön kokema kulttuurikriisi ja mikä oli sen historiallinen tausta. Työssä käsitellään 1930-
luvun kulttuurikriisiä suomalaisen sivistyneistön 1800-luvun alkupuolella aloittaman kansallisen
projektin kontekstissa. Tutkimus selvittää 1800- ja 1900-lukujen aikana tapahtuneiden länsimaisen
ihmiskäsityksen muutosten vaikutusta suomalaiseen nationalismiin ja kulttuuriseen identiteettiin.
Painotus on siinä, miten suomalaisessa kansallisuusajattelussa suomalaisuuden ymmärrettiin
kiinnittyvän ihmisyksilöön. 1930-luvun kulttuurikriisiä tutkitaan tässä työssä suomalaisen
sivistyneistön kulttuurisen identiteetin näkökulmasta.

Työn teoreettisena viitekehyksenä on Peter L. Bergerin ja Thomas Luckmannin sosiaalinen
konstruktionismi, jonka mukaan inhimillinen todellisuus on ihmisen yhteiskunnallisesti rakentamaa.
Tästä lähtökohdasta käsin tutkimusaineistoksi on valittu julkista materiaalia, joka on osallistunut
kulttuurikriisiä koskeneen yhteiskunnallisen todellisuuden rakentamiseen. Tutkimuksen aineistona
ovat 1930-luvulla julkaistu kulttuurikriisikeskusteluun osallistunut pamfletti- ja esseekirjallisuus
sekä aikakauslehtiartikkelit. Työn teoreettisina apuvälineinä toimivat Stuart Hallin teoriat
identiteeteistä ja subjektikäsityksistä sekä Michel Foucaultin kurinpitovaltaa ja modernin yksilön
syntyä käsittelevä ajattelu.

1930-luvun kulttuurikriisissä oli kysymys sivistyneistön kulttuurisen identiteetin kriisistä. Siinä
sivistyneistön identiteetti rakoili suhteessa kulttuurikäsitykseen, kansallisuusajatteluun sekä
sivsityneistön sosiaaliseen asemaan kansallisvaltion huipulla. Kulttuurin koettiin olevan kriisissä,
koska sivistyneistön 1800-luvun alkupuolella rakentama kansaan suuntautunut kulttuurinen
identiteetti, suomalaisuus, ei kestänyt modernin länsimaisen ihmiskäsityksen muutosten paineessa.
Kulttuurikriisn myötä sivistyneistön aito empaattinen suhde kansaan katkesi. Yleisemmällä tasolla
kulttuurikriisissä oli kysymys nopeasti muuttuvan modernin maailman sekä pysyvyyttä ja ikuisuutta
korostavan kansallisen kulttuurikäsityksen ristiriidasta.

Tutkimus laajentaa kuvaa 1930-luvun suomalaisen sivistyneistön ajattelusta ja ajattelun
edellytyksistä. Työ tuo uuden näkökulman aikaisempiin tulkintoihin 1930-luvun kulttuurikriisistä,



sillä siinä suomalaisen sivistyneistön kulttuurisen identiteetin kehitys liitetään länsimaisessa
ajattelussa tapahtuneisiin, ihmiskäsitystä koskeneisiin muutoksiin.
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I JOHDANTO

Suomalaisen sivistyneistön keskuudessa puhuttiin 1930-luvulla kulttuurikriisistä. Keskustelussa oli
eri teemoja. Yksi näistä oli kysymys kansanluonteesta, sen alkuperästä ja koostumuksesta.
Aikaisemmin itsestään selvältä näyttänyt asia joutui 1930-luvun keskustelussa yleisen debatin
kohteeksi.

Missä siis on konstantiksi oletettu, sukupolvesta toiseen automaattisesti siirtyvä ”kansanluonne”
ja miten on ymmärrettävä tämä inhimillisen sopeutumisen joustavuus ja persoonallisuuden
ilmiasun muuntelumahdollisuudet?1

Näin kysyi Niilo Mäki vuonna 1937 julkaistussa Pidot Tornissa -keskustelukirjassa. Mäki oli

lainauksessa esille tulleen tematiikan asiantuntija, sillä hän hoiti Suomen ensimmäistä psykologian

professorin virkaa.2  Kansanluonne kiinnosti myös Suomen nuorta kansallismielistä sivistyneistöä.

1930-luvun lopulla Akateeminen Karjala-seura käynnisti projektinsa oikean suomalaisen

kansanluonteen selvittämiseksi. 3

1930-luvun Suomessa käytiin ihmisestä myös toisenlaista keskustelua, jossa osapuolina olivat

kristilliskonservatiiviset ja kulttuuriliberaalit ajattelijat.4 Jälkimmäisiin kuulunut kirjailija Tatu

Vaaskivi julisti vuonna 1938:

Ulkotodellisuuden alue on äkkiä supistunut, sielun alue on äkkiä laajentunut. Kaikki polariteetit,
kaikki vastakkaiset voimat, kaikki kahtiajaot heittyvät takaisin omaan itseemme, heijastumatta
enää ulkopuolelle meitä.5

Vaaskivi puhui 1930-luvulla laajempaan tietoisuuteen levinneestä Sigmund Freudin

psykoanalyysistä. Samana vuonna kristilliskonservatiiviseen osapuoleen kuulunut estetiikan

professori K. S. Laurila kirjoitti kulttuurikeskusteluun osallistuneessa teoksessaan:

Se turmelus ja myrkky, jota meihin kuljetetaan ja tartutetaan tajuttoman viettielämän tietä,
sielumme puolipimeän ”kellarikerroksen” kautta, on monin verroin vaarallisempaa kuin se, jota
meihin yritetään kuljettaa pään kautta, tajuisen sielunelämän tietä.6

1 Kivimies 1937, 6.
2 Kiianmaa & Pulliainen 1989, 170-173.
3 Akateeminen Karjala-seuran tutkimusprojektin tuloksia esiteltiin vuoden 1938 AKS:n vuosikirjassa. Peltoniemi,
Uuno, Propagandamme huomioita ja kokemuksia. AKS:n tie II (1938), 94-99; Veijola, Pentti, AKS ja valtakunnallinen
propaganda.  AKS:n tie III (1939), 119-128.
4 Kirjallisen keskustelun ryhmittymistä: ks. Huuhtanen 1984, 26-29; Lappalainen 1984, 40-55. Ks. myös Huuhtanen
1978, 213-215.
5 Vaaskivi 1938, 220.
6 Laurila 1938, 11.
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Sielu ja kansanluonne olivat 1930-luvun sivistyneistön kirjoituksissa useasti toistuvia aiheita.

Keskustelu liittyi laajempaan vuosikymmenen sivistyneistöä mietityttäneeseen käsitykseen

kulttuurin kriisistä, jonka vaikutusta teologi Yrjö J. E. Alanen kuvaili seuraavasti: ”maailman elämä

on joutunut vaikeaan ahdinkoon, vaaralliseen käännekohtaan – pulaan, s.o. avuttomuuden tilaan”.7

Kulttuurikriisistä oli puhuttu jo 1900-luvun vaihteen Euroopassa ja keskustelu oli saanut uutta

pontta ensimmäisen maailmansodan jälkeisistä tunnelmista. Suomessakin tästä keskustelusta on

mainintoja 1920-luvulta, mutta laajempi keskustelu kulttuurin kriisiytymisestä pääsi vauhtiin vasta

1930-luvun puolella ja kiihtyi kohti vuosikymmenen loppua. Tämän kriisin kansainvälisesti

tunnettu tulkki oli Oswald Spengler, joka ennusti länsimaisen kulttuurin olevan kuihtumassa pois

uusien kulttuurien tieltä. Suomen nuoressa tasavallassa oli kuitenkin ristivetoa kahteen suuntaan.

Toisaalta maassa oli pyrkimys kiinnittyä länteen ja länsimaiseen kulttuuriin, mutta toisaalta oma

kansallinen kulttuuri nähtiin vielä niin nuorena, ettei se voinut olla rappeutumassa, koska se oli

vasta vähän aikaa saanut kasvaa omista lähtökohdistaan. 8

Suomessa koettu 1930-luvun kulttuurikriisi sijoittui vuosikymmenelle, jolloin ylivertaisena

valtakulttuurina oli suomalainen kansallinen kulttuuri. Vuosikymmenen alussa Lapuan liikkeen

nimissä toiminut oikeistoradikalismi vaati suomalaisuuden puhdistamista vieraaksi kokemastaan

aineksesta, vasemmistolaisuudesta. Nuoren tasavallan ylioppilaselämää hallitsi Akateeminen

Karjala-seura, jonka edellisen vuosikymmenen nuoret ylioppilaat alkoivat kavuta ylöspäin

virkaurallaan ja nuorempi siipi suuntautui 1930-luvulla yhä selvemmin äärioikeistoon.

Vuosikymmen loppui talvisotaan, jonka voimakkaana kokemuksena oli kansallinen yhtenäisyys,

kun suomalainen kulttuuri ja elämäntapa olivat uhattuna.

Kulttuurikriisistä keskustelivat suomalaisen kansallisen kulttuurin sivistyneistöksi itsensä lukevat

piirit. Ensisijaisesti muualle kuin kansalliseen kulttuuriin itsensä identifioivat eivät kokeneet

kulttuurikriisiä yhtä voimallisesti. Luokkaidentiteettiinsä luottanut vasemmistolainen sivistyneistö

ei asiasta liiemmin innostunut, ja jos innostui, niin se näki sen kapitalismin sisäisenä kriisinä, joka

joudutti järjestelmän kaatumista.9 Ruotsinkieliselle sivistyneistölle kulttuurikriisi puolestaan

näyttäytyi aitosuomalaisuuden taholta tulevana uhkana.10

7 Alanen 1933, 5.
8 Ks. Mikkeli 1996, 122-134. Heikki Mikkeli on käsitellyt artikkelissaan kulttuurikriisiä koko maailmansotien välisenä
aikana. Ks. Mikkeli 1996, 122-140.
9 Ks. Sallamaa 1994, 93. Sallamaa onkin nimennyt vasemmistolaisesta näkökulmasta liberaalien kulttuurikriisiksi.
10 Huuhtanen 1978, 205-206.



3

Koska puhe oli kansallisesta kulttuurista, tuntuisi ilmeiseltä, että kulttuurikriisi olisi kiinnostanut

myös siihen intohimoisesti suhtautunutta kansallismielistä nuorta sivistyneistöä. Akateemisen

Karjala-seuran piirissä ei kuitenkaan liiemmin puhuttu kulttuurikriisistä. Sen sijaan suomalaisen

kulttuurin ja historianfilosofian uudistaminen olivat seuran yhteydessä paljon käsiteltyjä aiheita.

Seurassa puhuttiin snellmanilaisen esikuvan turvin kulttuurin kehittämisestä, eikä kriisistä.

Kulttuurikriisin tematiikka oli samaa, mutta nimitys eri.

1930-luvun suomessa kansallisesta kulttuurista oli voitu puhua vasta hieman yli sata vuotta. Tuossa

ajassa kulttuuri-käsitteen merkitys oli monella tapaa muuttunut. Sadassa vuodessa länsimaisessa

ajattelussa oli tapahtunut lukuisia muutoksia, jotka vaikuttivat kulttuuri-käsitteen ymmärtämiseen.

Samassa ajassa kansallisuusaate ja sen käsitys pysyvästä ja traditioon perustuvasta kansallisesta

kulttuurista oli saanut valtavan suosion. Nationalismi oli kasvanut eliitin harrastuksesta suuria

massoja liikuttavaksi liikkeeksi. Pysyvyyttä huokuvan kansallisuusaatteen ja tieteen kehityksessä

muuttuvan kulttuuri-käsitteen ristiriita on yksi työni avainteemoista.

1.1 Tutkimustehtävä

Kulttuurikriisissä oli kyse sivistyneistön kokemuksesta. Tarkemmin ottaen kyse oli kansallisesti

suuntautuneen sivistyneistön kokemuksesta. Asia, jonka koettiin olevan kriisissä, oli kulttuuri.

Tästä lähtökohdasta käsin tutkin kulttuurikriisiä kulttuurisen identiteetin näkökulmasta. Tämän

ymmärrän Stuart Hallin esittämällä tavalla, jonka mukaan kulttuurinen identiteetti on eräänlainen

kohtaamispinta, jossa subjektiiviset käsitykset sekä käsitykset subjektiviteetistä kohtaavat sen

kulttuurisen, historiallisen ja sosiaalisen maailman, jossa ihminen kokee elävänsä.11

Tarkastelen tässä pro gradu -tutkielmassani suomalaisen miespuolisen sivistyneistön kulttuurisen

identiteetin rakentumista ja muuttumista ajanjaksolla 1809-1939. Tämän tarkastelun perusteella

vastaan kysymyksiin: mikä oli suomalaisen miespuolisen sivistyneistön 1930-luvulla kokema

kulttuurikriisi ja mikä oli sen historiallinen tausta. Näihin kahteen pääkysymykseen vastatakseni

käsittelen myös joukkoa sivukysymyksiä. Ensinnäkin minua kiinnostaa miten suomalaisuus liitettiin

11 Hall 1999,  11.
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ihmiseen kansallisen projektin alkuvaiheessa 1800-luvun alkupuolella.  Toisekseen selvitän sitä,

miten kansallisuusaate oikeutettiin suhteessa objektiiviseksi koettuun todellisuusrakenteeseen.

Kolmanneksi pohdin näihin liittyen sitä, miten sivistyneistön ja kansan välinen suhde rakentui ja

kehittyi suomalaisessa kansallisessa projektissa. Neljänneksi minua kiinnostavat länsimaisessa

ajattelussa ilmenneet ihmiskäsityksen muutokset ja niiden vaikutukset nationalismiin ja kansalliseen

identiteettiin. Vastattuani sivukysymysten kautta pääkysymyksiin pohdin vielä 1930-luvun

kulttuurikriisin vaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Työni aikarajaus on autonomian ajan alusta vuodesta 1809 talvisodan syttymiseen vuonna 1939.

Näin pitkä aikaväli on tarpeen, koska tutkimuskohteeni on suomalaisen sivistyneistön kulttuurinen

identiteetti, jonka syntyehtona oli vuonna 1809 tapahtunut muutos, jolloin Suomi muodostui

ensimmäistä kertaa hallinnolliseksi, kulttuuriseksi ja poliittiseksi kokonaisuudeksi. Muutoksen

tuloksena syntyi myös työlleni olennainen identiteetiltään suomalaisuuteen suuntautunut

sivistyneistö. Rajaan kulttuurikriisiä koskevan osan tutkimuksestani 1930-luvun alusta talvisodan

alkamiseen vuonna 1939. Perustelen aikarajaustani sillä, että kolmekymmentäluku oli aikaa, jolloin

keskustelu kulttuurin kriisistä kävi vilkkaimmillaan. Talvisota oli koko suomalaisen yhteiskunnan

kannalta niin valtava myllerrys, että sen alkamisen jälkeisen ajan mukaan ottaminen olisi saattanut

vääristää kuvaa 1930-luvulla koetusta tilanteesta, jolloin edessä olleesta talvisodasta ei vielä ollut

tietoa.

Sisällöllisesti rajaan aiheeni käsittelemään 1930-luvun suomenkielistä sivistyneistöä. Tällä tarkoitan

usein korkeasti koulutettua ihmisryhmää, joka on sellaisessa yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa

asemassa, että sillä on keskimääräistä paremmat mahdollisuudet määritellä objektiiviseksi koetun

todellisuuden yhteisiä merkityksiä. Tarkasteluni keskittyy miessivistyneistöön, koska naiset eivät

näkyvästi osallistuneet kirjalliseen keskusteluun kulttuurikriisistä. Rajaan tarkastelustani pois

ruotsinkieliset ja vasemmistolaiset piirit. Nuoressa kielellisen nationalismin pohjalle rakennetussa

kansallisvaltiossa ruotsinkielisellä sivistyneistöllä ei ollut mahdollisuutta olla aktiivinen

suomalaiskansallisen sivistyneistön identiteetin määrittelijä.12 Sama pätee pienilukuiseen

vasemmistolaiseen sivistyneistöön, jota esiintyi maailmansotienvälisessä Suomessa lähinnä

Akateemisen Sosialistiseuran ja kirjailijaryhmä Kiilan piireissä. Näillä piireillä ei ollut

mahdollisuutta olla aktiivisia julkisessa kulttuurikriisikeskustelussa.13

12 Ruotsinkielisissä piireissä kulttuurikriisi ymmärrettiinkin aitosuomalaisuuden taholta kumpuavaksi uhaksi.
Huuhtanen 1978, 205-206.
13 Sallamaa 1994, 93. Sallamaa onkin nimennyt vasemmistolaisesta näkökulmasta liberaalien kulttuurikriisiksi.
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Kulttuurista identiteettiä on syytä tutkia, jotta tietäisimme keitä olemme ja kuinka käsityksemme

siitä ovat historiallisesti rakentuneet. Kulttuurisen identiteetin kannalta sivistyneistö on tärkeässä

asemassa, koska sillä on lähtökohtaisesti ehkäpä eniten kulttuurista valtaa määrittää asioita ja niiden

merkityksiä, eli myös identiteettiä. Toisaalta maailmaa muovaavia aatteita ja identiteettejä on syytä

tarkastella myös ihmiskäsityksen näkökulmasta. Tieto siitä mitä me olemme ja miten me

rakennumme, on oleellisessa asemassa kun käsitteellistetään inhimillistä elämää ja sen eri muotoja.

1930-luvun kulttuurikriisin tutkiminen kulttuurisen identiteetin näkökulmasta on perusteltavissa

myös sillä, että sitä seuranneet historialliset tapahtumat ovat vaikuttaneet sen tulkintaan.  Erityisesti

talvisota kansallisena merkkihetkenä on vaikuttanut itse 1930-luvun ilmapiirin ymmärtämiseen.

Tämä johtui osittain siitä, että kansalaissodan ja Lapuan liikkeen konfliktit kokeneelle

aikalaissivistyneistölle talvisodan kansallinen yhtenäisyys tuli yllätyksenä.14 Keskustelu

kulttuurikriisistä hiljeni ”talvisodan ihmeeksi” nimettyyn historialliseen käännekohtaan. Edellisen

vuosikymmenen puheet ja kokemukset kulttuurin kriisistä asettuivat vähintäänkin omalaatuiseen

valoon, kun yhteiskunnan kaikki ryhmittyvät näyttivät puhaltavan yhteen hiileen. 1930-luvulla

koetun kulttuurikriisin tutkimisella voi saada valoa siihen, miksi sivistyneistö yllättyi talvisodan

syttyessä ja lopetti puheet kulttuurikriisistä.

Talvisota on vaikuttanut myös myöhemmän ajan näkemyksiin 1930-luvusta. Suuri historiallinen

murros vaikuttaa helposti yleiskuvaan ajasta siten, että sitä edeltävä aika on helppo nähdä ”tienä

talvisotaan”. Talvisodan monumentaalinen luonne historiallisena tapahtumana on hämärtänyt ennen

sitä elettyä vuosikymmentä. Nähdäkseni on perusteltua tutkia 1930-lukua pyrkien välttämään tämä

”talvisodan tirkistysaukko”, joka on vaikuttanut sekä aikalaiskokemuksiin että myöhempään

historiankirjoitukseen. Pyrin välttämään tämän tutkimalla kulttuurikriisiä 1930-lukua edeltäneen

ajan suomalaisen nationalismin kontekstissa. Tutkin sivistyneistön kokemusta kulttuurin kriisistä

peilaamalla sitä tuolloin noin sata vuotta jatkuneeseen kansallisen kulttuurin rakentamisprojektiin ja

toisaalta ihmisen käsitykseen itsensä ominaislaadusta.

14 Tästä yhtenä selvimpänä dokumenttina on AKS:n vuoden 1940 vuosikirja AKS:n tie IV, jonka sivuilta tulee esiin
kuinka ennen talvisotaa nuoren kansallisen sivistyneistö tunsi itsensä eristetyksi muusta yhteiskunnasta, mutta kuinka se
katsoi talvisodan yllättävän kansallisen yhtenäisyyden muuttaneen asian täysin. Ks. AKS:n tie IV (1940),  9-11, 14,
101, 116-120, 121-132.
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1.2 Lähdeaineisto ja aikaisempi tutkimus

Tutkielmani tutkimusaineistona ovat kulttuurikriisiä ja muuta kulttuuripoliittista keskustelua

käsitellyt julkaistu kirjallisuus ja aikakauslehtiartikkelit. Lähden siitä, että kulttuurikriisi oli oman

aikansa sivistyneistön julkisuuteen tuoma ja omassa kirjallisessa väittelyssään itse rakentama ja

nimeämä ilmiö. Näin ollen kulttuurikriisiä käsittelevä julkaistu aineisto on relevanttia

kulttuurikriisiä koskevan tiedon sosiaalisen rakentumisen ja rakentamisen kannalta. Vaikka

lähdeaineistoni koostuu teksteistä, jotka ovat edelleen nykypäivänä olemassa ja luettavissa, käytän

niihin viitatessani imperfektimuotoa.  Teen näin, koska mennyt aikamuoto on parempi kuvaamaan

lähteen vaikutusta johonkin tiettyyn historialliseen todellisuuteen.

Kulttuurikriisiin liittynyttä 1930-luvun kirjallista keskustelua käytiin pamfletti- ja

esseekirjallisuudessa sekä aikakauslehtiartikkeleissa. Eräänlaisena lähtölaukauksena keskustelulle

oli Olavi Paavolaisen vuonna 1932 ilmestynyt teos Suursiivous, eli kirjallisessa lastenkamarissa.

Teoksessaan Paavolainen ruoski lujin lyönnein oman aikansa kulttuurielämää ja erityisesti omaa

tulenkantajasukupolveaan. Paavolaisen mukaan suomalainen kirjallisuus oli vanhentunutta eikä

pystynyt vastaamaan niihin modernin elämän haasteisiin, joihin muualla länsimaissa oli vastattu.15

Seuraavina vuosina kulttuurikriisikeskusteluun ottivat kantaa kristilliset teologit. Yrjö Alanen

julkaisi vuonna 1933 teoksen Kristinusko ja kulttuuri, jossa hän pyrki varsin kokonaisvaltaisesti

yhdistämään uskonnon ja kulttuurin saman katon alle.16 Toinen teologi Eino Sormunen puolestaan

teki kirjoissaan Selvyyttä kohti I-III17 vuosina 1936-1940 kirjallisuuskatsauksia pääosin

kääntämättömään, kulttuurin tilaa pohtineeseen vieraskieliseen kirjallisuuteen ja selvitti samalla

omia kantojaan kulttuurisiin kysymyksiin. Alasta ja Sormusta lähellä oli jo edellä mainittu

estetiikan professori K. S. Laurila, joka vuonna 1938 ilmestyneessä teoksessaan Taistelu taiteesta ja

siveellisyydestä hyökkäsi erityisesti psykoanalyysistä vaikutteita saanutta kirjallisuutta vastaan.18

Näiden kristillis-konservatiivisten ajattelijoiden eräänlaisena vastavoimana olivat

kulttuuriliberaaleiksi kutsutut ajattelijat, joihin voi lukea jo mainitun Paavolaisen lisäksi Tatu

15 Paavolainen 1932, passim.
16 Alanen 1933, passim.
17 Sormunen 1936 & 1938. passim. Olen jättänyt sarjan kolmannen niteen, vuonna 1940 ilmestyneen  Selvyyttä kohti III
aineistostani pois, koska se ilmestyi vasta talvisodan alkamisen jälkeen.
18 Laurila 1938, passim.
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Vaaskiven ja Lauri Viljasen.19 Vaaskivi julkaisi vuosina 1937-1938 teokset Vaistojen kapina ja

Huomispäivän varjo, joissa hän analysoi kulttuuria lähinnä Sigmund Freudiin, Eino Kailaan ja

Oswald Spengleriin nojautuen.20 Viljanen puolestaan hahmotteli vuonna 1936 ilmestyneessä

esseekokoelmassaan Taisteleva Humanismi kristillisestä moraalifilosofiasta erottautuvaa uutta

elämänfilosofiaa.21 Paavolaiselta ilmestyi vuonna 1936 teos Kolmannen valtakunnan vieraana, joka

antoi suomalaiselle kulttuurielämälle tietoa poliittisen ja kulttuurisen myllerryksen keskellä olleesta

natsi-Saksasta.22 Seuraavana vuonna Paavolaiselta ilmestyi Lähtö ja Loitsu, joka oli länsimaisen

kulttuurin taakse kurkistava matkakuvaus Etelä-Amerikasta.23 Vuonna 1938 julkaistiin Paavolaisen

laajemmin maailmantilaa analysoinut Risti ja hakaristi.24 Konservatiivien ja liberaalien

ryhmittymien ulkopuolella kulttuurikriisistä keskustelivat myös filosofit, joista omia tulkintojaan

esittelivät Erik Ahlman25 ja J. E Salomaa.26

Oma lukunsa oli yliopiston opiskelijaelämää hallinnut Akateeminen Karjala-seura, jonka jäsenten

kansallismieliset mielipiteet kulttuurista kaikuivat vuosina 1937-1940 ilmestyneissä

artikkelikokoelmissa AKS:n tie I-IV27. Moni-ilmeisimmän näkökulman kulttuurikriisiin toi vuonna

1937 ilmestynyt Pidot Tornissa -keskustelukirja, jota on usein pidetty eräänlaisena 1930-luvun

suomalaisen kulttuurielämän kuvana28. Työhöni liittyvää suomalaisen nationalismin kontekstia olen

lähestynyt tutkimuskirjallisuudesta käsin. Suomalaisen nationalismin ideologiaan paneutuessani

olen käyttänyt alkuperäisaineistona suomennosta J. V. Snellmanin teoksesta Valtio-oppi.

Kulttuurikriisistä ei ole julkaistu yksittäistä laajempaa tutkimusta. Sen sijaan sitää on sivuttu

tutkimuskirjallisuudessa useasti. 1930-luvun kulttuurikriisiä on tulkittu tutkimuskirjallisuudessa

monella eri tapaa. Useasti se on rajattu pelkästään kirjallisuutta, sen arvoja ja tasoa pohtivaksi

debatiksi. Tässä kohtaa on viitattu vuosina 1935-1936 käytyyn kirjallisuustaistelun nimen

19 Huuhtanen 1984, 26-29; Lappalainen 1984, 40-55. Ks. myös Huuhtanen 1978, 213-215.
20 Vaaskivi 1937 & 1938 passim.
21 Viljanen 1936, passim.
22 Paavolainen 1936, passim.
23 Paavolainen 1937, passim.
24 Paavolainen 1938, passim.
25 Ks. Ahlman 1937 & 1939.
26 Ks.  Salomaa 1938, 367-377.
27 AKS :n tie I-III. AKS julkaisi neljä vuosikirjaa vuosina 1937-1940. AKS:n tie IV ilmestyi vasta talvisodan jälkeen,
joten olen rajannut sen varsinaisesta aineistostani pois.
28 Kivimies 1937. Ks. esim. Mikkeli 1999b, 20. Mikkelin mukaan tästä kuvasta puuttuivat kuitenkin marxilainen,
kristillinen ja ruotsinkielinen kulttuuriälymystö sekä yksittäisenä henkilönä V. A. Koskenniemi. Mikkeli 1999b, 19.
Alapuron mukaan Pidot Tornissa ”valaisee nuoremman, yhteiskuntatieteellisesti ja humanistisesti suuntautuneen
älymystöpolven käsityksiä ja sen piirissä vallinnutta ilmapiiriä”. Alapuro 1997, 83.
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saaneeseen kirjallisuuden arvoja koskeneeseen keskusteluun. 29 Tähän viitaten Kai Häggman on

kirjoittanut, että nuorempi polvi koki yhteiskunnan demokratisoitumisen laskevan taiteen tasoa.

Häggmanin mukaan ainakin Tornin keskustelijat pitivät jo yllä kirjallisuuskäsitystä, jonka mukaan

taide ei välttämättä kuulu kaikelle kansalle.30 Tämänkaltaiset tulkinnat ovat siinä mielessä

riittämättömiä, että ne pelkistävät kulttuurikriisin pelkästään yhden taidemuodon, kirjallisuuden

sisällä käydyksi keskustelusta. Monet kulttuurikeskustelijoista toki toimivat tällä alalla, mutta itse

keskustelun sisältö liittyi laajempaan koko inhimillistä olemista käsitteleviin aihealueisiin.

Toisaalta kulttuurikriisi on nähty jonkin tietyn ryhmän taisteluna valtakulttuuria tai toisia

ryhmittymiä vastaan. Juhani Ihanus on kirjoittanut kristilliskonservatiivisten ajattelijoiden

pyrkimyksistä kulttuuripuhdistukseen.31 Vesa Mauriala on puhunut 1930-luvun toisesta

tulenkantajuudesta, jossa 1920-luvulla kulttuurin vapaamielistämistä ja avartamista ajaneet

kulttuuriliberaalit hajosivat 1930-luvun taloudellisen laman ja kansallisen ilmapiirin sulkeutumisen

seurauksena valtakulttuuria kritisoiviin kulttuurikriitikkoihin ja niihin, jotka vaikenivat.32 Kai

Häggman on tulkinnut kulttuurikriisin nuoren sivistyneistön irtiotoksi vanhasta kansansivistystä

arvossaan pitävästä sivistyneistöstä. 33 Vasemmistolaisen kirjailijaryhmittymä Kiilan näkökulmasta

aihetta sivunnut Kari Sallamaa on puolestaan rajannut ilmiön ”liberaalien kulttuurikriisiksi”.34

Tällaiset näkökulmat kiinnittävät huomion keskustelun eri osapuoliin ja ryhmittymiin sekä tuovat

hyvin esiin kulttuurikeskustelun sisällä ilmenneet vastakkainasettelut. Toisaalta

kulttuurikriisituntojen samankaltaisuus jokaisessa ryhmittymässä viittaa myös siihen, että

kulttuurikriisikokemuksissa oli paljon myös eri ryhmiä yhdistävää aiensta.

Laajemmissa kulttuurikriisiä tulkitsevissa päätelmissä kriisi on päällimmäisenä nähty moraalin ja

arvojen konfliktina. Heikki Mikkeli on päätynyt kulttuurikriisiä analysoivassa artikkelissaan siihen,

että taustalla oli arvojen kriisi ja erilaisten arvomaailmojen välinen konflikti. Mikkelin mukaan

sivistyneistön yhteisen moraaliperustan kadottamisen taustalla vaikuttivat erityisesti erilaiset

käsitykset yhteiskunnallisen kehityksen suunnasta.35 Kari Mäkinen on myös korostanut

moraalikäsityksen kriisiä, mutta huomauttanut myös että kristillisyyden kannalta kyse oli kulttuurin

29 Ks. esim. Huuhtanen 1984, 25-39. Lappalainen 1984, 40-58. Huuhtanen on laajentanut käsittelyään myös laajemmin
taiteeseen ja estetiikkaan teoksessaan Tunteesta henkeen. Antipositivismi ja suomalainen estetiikka. SKS, Helsinki
1978.
30 Häggman 2001, 423.
31 Ihanus 1999, 403.
32 Mauriala 2005, 322.
33 Häggman 2001, 423.
34 Sallamaa 1994, 93-100.
35 Mikkeli 1996, 139-140.
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irtautumisesta kirkollisesta holhouksesta.36 Moraali ja moraalittomuus olivat myös asioita, joihin

erityisesti 1930-luvun aikalaisista kristilliset piirit vetosivat, ja toisaalta kulttuuriliberaalit ajoivat

uuttaa sukupuolimoraalia. Tulkinnat yhteisen moraaliperustan pirstaloitumisesta ovat siinä mielessä

olleet hedelmällisiä, että ne ovat tuoneet esille sen, kuinka kulttuurikriisikeskustelun osapuolia

erotti ennemminkin näkökulma kulttuurin kuin kulttuurityön tavoitteet. Mikkeli on myös

artikkelillaan laajentanut kulttuurikriisitulkintoja taidetta ja kirjallisuutta laajempaan kontekstiin.

Päivi Huuhtanen on korostanut että puhe kulttuurin kriisistä liittyi joka taholla siihen käsitykseen,

että ”vaikuttavia tekijöitä ajan ahdistuksessa oli materialistinen puristus mekaanisuuden,

teknistymisen ja koneellistumisen voittokulku, joka asetti sekä idealistiset että vitalistiset

elämänarvot kyseenalaisiksi”. Huuhtasen mukaan kulttuurikriisissä ilmeni se, kuinka painopiste oli

siirtynyt hengestä kohti elämää. Kulttuurikriisissä elämän käsitettä määriteltiin suhteessa vanhoihin

käsityksiin hengestä ja kulttuurista. 37 Tämä tulkinta korostaa sitä kuinka 1930-luvulla  kulttuuria

haluttiin määrittää enemmän ihmisen onnellisuuden kuin ylevän hengen tai sivistyksen perusteella.

Huuhtasen tulkinta on antanut itselleni virikkeitä pohtia 1930-luvulla kärjistynyttä luonnontieteen

kehityksen aiheuttamaa tilannetta, jossa biologia ja kulttuuri asetettiin vastakkaisiksi voimiksi.

Risto Alapuro on sivunnut kulttuurikriisin tematiikkaa sivistyneistön ja kansan suhdetta pohtivissa

kirjoituksissaan. Alapuro on todennut, ettei 1920-luvun taitteessa alkanut kansainvälinen lamakausi

selitä sivistyneistön 1930-luvulla kokemaa kriisiä. Alapuro on korostanut, että sivistyneistöä

kosketti enemmän jo pitkään jatkunut taloudellinen aseman heikentyminen, mikä johti sen

sosiaalisen statuksen kriisiin ja sitä kautta sivistyneistön keskiluokkaistumiseen. 38 Toiseksi

kulttuurikriisin syyksi Alapuro on 1970-luvulla nostanut sen, että sivistyneistö koki vuoden 1918

tapahtumat traumaattisina. Kansalaissodan jäljiltä sivistyneistössä katsottiin, että ”ryssäläisyys” oli

saastuttanut suomalaisen työmiehen kansanluonteen.39 1990-luvulla Alapuro on painottanut

Annmari Sarajakseen tukeutuen, että traumaattista aikaa oli koko ajanjakso suurlakosta

kansalaissotaan. Alapuro on myös tarkentanut, että kriisi koski pitkälti sivistyneistön omakuvaa.

Kansa ei vastannut sille varattua kuvaa, mikä johti eliitin itsetutkiskeluun. Yleisenä tendenssinä hän

on maininnut sivistyneistön erkanemisen suomalaisuuden juurista ja tavallisesta kansasta.40

36 Mäkinen 1990, 161-170.
37 Huuhtanen 1978,  220-221.
38 Alapuro 1973, 46-53. Alapuro on todennut, että 20-luvun taitteen lamakausi kosketti enemmän talouselämää ja
maatalousväestöä. Alapuro 1973, 52-52.
39 Alapuro 1973, 46-47, 52.  ks. myös Alapuro 1997, 143-144.
40 Alapuro 1998, 180-182. Alapuro 1997, 142-144, ks. myös 83-86.
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Alapuron työ on rohkaissut minua pitäytymään kulttuurisen identiteetin analyysissäni juuri

sivistyneistössä erillisenä yhteiskuntaryhmänä. Apua on ollut myös tavasta, jolla Alapuro yhdistää

sivistyneistön sosiaalisen aseman suomalaista nationalismia leimanneeseen kulttuuriseen

rakenteeseen, sivistyneistön ja kansan väliseen suhteeseen.

1.3 Keskeiset käsitteet

Ymmärrän kulttuurin meitä kaikkia ympäröiväksi merkitysjärjestelmäksi, joka on ihmisen luoma,

mutta joka reunaehtonaan jokainen yksilö joutuu toimimaan. Tärkeää on painottaa, että kulttuuri saa

muotonsa ihmisten tulkintaprosesseissa. Se ei siis ole mikään yläpuolellamme elävä kokonaisuus.

Ihminen syntyy sinänsä valmiiseen kulttuuriin, mutta sen kehitys ja muuttaminen on ihmisen itsensä

käsissä. Ymmärrän kansalliset kulttuurit Benedict Andersonin tavoin ”kuvitteellisiksi yhteisöiksi”
41. Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisuuden kuvittelu tapahtuu aina yksilön mielessä. Kansallisvaltio

ei ole yhteisönä aito tai todellinen siinä mielessä, että sen jäsenet eivät missään tapauksessa voi olla

suorassa sosiaalisessa kontaktissa toistensa kanssa ja kokea siten ”aitoa”, vuorovaikutukseen

perustuvaa yhteisöllisyyttä.42

Lähtökohtanani on ajatus, jonka mukaan kulttuurisesti täysin homogeenisia kansallisia

kokonaisuuksia ei ole olemassa. kansalliset kulttuurit ovat hybridisiä kokonaisuuksia. Tällainen

suhtautuminen kulttuuriin pyrkii eroon olemuksellistavasta tavasta ajatella kulttuuria.43 Se korostaa

sitä kuinka kaikki kulttuurit ovat jatkuvasti liikkeessä ja kuinka kansallisvaltioissa korostetusti esille

tuotu kulttuurinen yhtenäisyys toteutetaan diskurssitasolla. Tämä yhtenäisyys onkin juuri

kansallisten kulttuurien rakentamisen tavoite. Stuart Hallin mukaan kansallisessa kulttuurissa

rakennetaan yhtenäisyyttä eroista. Hallin tavoin käsitän kansallisen kulttuurin, identifioitumisen

lähteen ohella, myös kulttuurisen vallan rakenteeksi. 44

Nationalismi eli käsitys siitä, että ihmisjoukko, joka omaa yhteisen kielen, uskonnon ja
kansanluonteen, muodostaa kansallisen kokonaisuuden, levisi länsimaissa laajemmin eliitin
tietoisuuteen valistuksen ja varhaisromantiikan aikakausilla. Laajojen kansanjoukkojen
tietoisuuteen nationalismi iskostui länsimaissa 1800-luvun aikana, kun historioitsijat etsivät
kansallisia juuria kuka kuinkin pitkältä, runoilijat ylistivät kansaansa kuvataiteilijat ja säveltäjät

41 Anderson 1991, 6.
42 Pakkasvirta & Saukkonen 2005, 34.
43 Ks. Esim.  Garcia Canclini, 1995, passim.
44 Hall 2003, 96.  Hall 1999, 53-54.
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yrittivät löytää teoksiinsa kansallista ikuisuutta. Kaikkea kansalliseksi kelpaavaa henkistä ja
materiaalista kulttuuria kerättiin folkloristisen tai museoalan työn päämääränä.45

Lähestyn nationalismia kansallisen identiteetin näkökulmasta. Tässä on ongelmallista se, että

identiteetti on noussut eräänlaiseksi muotikäsitteeksi ja sitä on käytetty jos jonkinlaisessa

merkityksessä.46 Identiteettejä tutkinut Stuart Hall onkin huomauttanut että identiteetti on käsitteenä

edelleen hämärä.47  Ymmärrän identiteetin yksilön tunteeksi omasta itsestään ja itsensä paikasta

yksilön itsensä kokemassa todellisuudessa. Yksilön ymmärrys omasta identiteetistään on puolestaan

identiteettikäsitys. Ihmisten käsityksillä identiteetistään on historiansa, toisin sanoen

identiteettikäsitykset ovat länsimaisessa ajattelussa vaihdelleet eri aikoina48.

Se, että kuulumme joihinkin selvärajaisiin etnisiin, kielellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin

kulttuureihin määrittää meidän kulttuurista identiteettiämme. Kulttuurinen identiteetti voi

periaatteessa rakentua minkä tahansa yhteisöä voimakkaasti yhdistävän asian ympärille, mutta

länsimaissa erityisen voimakasta on viimeisen parin sadan vuoden aikana ollut suuntautuminen

kansallisiin kulttuureihin identiteetin lähteenä. Kansallinen identiteetti on länsimaissa merkittävin ja

laajalle levinnein kulttuurisen identiteetin muoto.49

Lähden siitä, että identiteetti liittyy aina ihmiseen ja ihmisyksilöihin siten, että ihminen on itse

kulttuurisen tai kansallisen identiteettinsä rakentaja.50 Berger ja Luckmann puhuvat yhteisön

jakamista identiteeteistä identiteettityyppeinä. Heidän mukaansa identiteetit ovat ihmisen

subjektiivisen todellisuuden keskeinen elementti. Bergerin ja Luckmannin mukaan identiteetti

syntyy ja muuttuu sosiaalisissa prosesseissa. Toisaalta yhteiskunnan rakenne kuitenkin määrää

reunaehdot niille sosiaalisille prosesseille, joissa identiteetti muodostuu ja joissa sitä pidetään yllä.

Mutta syntyneet identiteetit puolestaan muovaavat myös yhteiskuntarakennetta.51

Työni kannalta tärkeä käsite on subjekti. Manuel Castells on määritellyt Alain Tourraineen

tukeutuen, että subjektit eivät ole yksilöitä, vaikka ne ovat yksilöiden sisällä ja yksilöiden itse

tekemiä rakennelmia. Castellsin mukaan subjektit ovat kollektiivisia sosiaalisia toimijoita, joiden

45Pakkasvirta & Saukkonen 2005, 15-17.
46 Identiteetin ja kansallisen identiteetin käsitteestä ja tutkimuksesta ks. Saukkonen 1996, 10-19; Saukkonen 2005, 90-
105; Lehti 2004, 51-69.
47 Hall 1999, 20.
48 Ks. Hall 1999, 21-23.
49 Hall 1999, 19.
50 Berger & Luckmann 1994, 197.
51 Berger ja Luckmann kutsuvat tätä dialektiikaksi. Berger & Luckmann 1994, 195-196.
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kautta yksilöt saavuttavat kokonaisvaltaisuuden merkityksen ja tarkoituksen omassa

kokemusmaailmassaan.52 Stuart Hall on pohtinut sitä, miten ihmisyksilön on katsottu kantavan

käsitystä itsestään ja kuulumisestaan johonkin yhteisöön. Hall puhuu tässä käsityksestä yksilön

subjektiviteetista. Identiteetin ja subjektin suhdetta valaisee Stuart Hallin määrittely, jonka mukaan

identiteetti "muodostetaan siinä epävakaassa pisteessä, missä 'ääneenlausumattomat'

subjektiviteettia koskevat tarinat tapaavat historian ja kulttuurin kertomukset".53 Subjektiviteetti on

siis eräänlainen yhteisön jäsenten jakama kollektiivinen normi tai käsitys ihmisestä. Se on myös

implisiittinen ymmärrys identiteetin olemassaolosta yksilössä, joka yhdistyy sen kulttuurin historian

ja kertomusten kanssa, jossa yksilö elää. Ihminen muodostaa käsityksensä identiteetistään juuri

”ääneenlausumattoman” subjektiviteettikäsityksensä kautta.

Käsitys yksilön subjektiviteetistä on historiallisesti muovautunut ja se on vaihdellut eri aikoina.

Länsimaisessa ajattelussa sen eräänlainen reunaehto on kuitenkin 1500-luvun

renessanssihumanismin aikana tapahtunut kartesiolaisen ihmiskäsityksen syntyminen, joka painotti

aistivan subjektin aisteilla perusteltua olemassaoloa. Tämä antoi yksilölle mahdollisuuden käsittää

itsensä muista erilliseksi minäksi.54

Stuart Hall on esittänyt kolme länsimaisessa ajattelussa vaikuttanutta subjektikäsitystä. Hallin

mukaan 1500-luvun renessanssihumanismin ajasta 1800-luvun loppuun käsitys subjektiviteetistä oli

pääpiirteiltään vakaa, kiinteä ja kestävä. Yksilö sai sen syntyessään ja kantoi sitä loppuelämänsä

ajan. Hallin mukaan tämä käsitys subjektista ja sen minän olemuksellisesta keskuksesta oli ajan

ihmisille yhtä kuin identiteetti. Moderni kehitys kuitenkin sai aikaan sen, että tämä niin sanottu

valistuksen subjekti alkoi murtua ja muuttua sosiaalisempaan suuntaan. Tämä johti lopulta uuteen

subjektikäsitykseen, niin sanottuun sosiologian subjektiin, jonka nähtiin syntyvän osittain

vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Nykyisen maailman käsitystä yksilön

kantamasta identiteetistä Hall nimittää postmoderniksi subjektikäsitykseksi, jossa subjekti ottaa eri

identiteettejä koko ajan, on liikkuva ja pirstaloitunut. 55

Hall on tähdentänyt, että nämä kolme historiallista subjektikäsitystä ovat yksinkertaistuksia. Tämä

johtuu siitä, että modernia subjektia koskevien käsitysten historiallinen kartoittaminen on hankalaa.

52 Castells 2004, 10.
53 Hall 1999, 11.
54 Hall 1999, 21. Saukkonen 2005, 92. Kartesiolaiseen subjektikäsitykseen liittyvä tunnettu lentävä lause on Déscartesin
tokaisema: ”Ajattelen, olen siis olemassa”.
55 Hall 1999, 21-23. Hall huomauttaa, että subjektikäsitykset ovat aina tietyssä määrin yksinkertaistuksia.
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Hall tähdentääkin, että nämä kolme käsitystä osallistuvat sen yksinkertaistetun tarinan kertomiseen,

jonka mukaan identiteetit olivat aikaisemmin täysin yhtenäisiä ja yhdenmukaisia, mutta ovat

nykyisyydessä täysin hajaantuneita. Seuraan tässä asiassa Hallia, joka käyttää tätä tarinaa vain

esityksen apuvälineenä.56 Ymmärrän Hallin mallin jälkeenpäin tehtynä konstruktiona, mutta

ymmärrän myös sen arvon niin vaikean ja hajanaisen käsitteen kuin kulttuurisen identiteetin

tutkimisessa.

Positioin itseni tämän tutkimustyön tekijänä Hallin määrittämään postmoderniin

subjektikäsitykseen. Sen mukaan identiteetit ovat hajakeskitettyjä. Ihmisen identiteetit vaihtelevat

koko ajan ja kuten Hall toteaa, jos tunnemme identiteettimme vakaaksi, pysyväksi ja

yhdenmukaiseksi, se johtuu vain siitä, että olemme kertoneet itsellemme identiteettikäsitystämme

lohduttavan tarinan.57 Postmodernilla tai jälkimodernilla positiollani ymmärrän sitä, että ajassamme

tulemme tietoiseksi postmodernia edeltäneestä modernista, sen saavutuksista ja heikkouksista ja

ennen kaikkea sen syvemmistä rakenteista.58

Nationalismiin liittyvä kansallisen identiteetin käsite ei sekään ole kovin yksiselitteinen. Pasi

Saukkosen mukaan sillä voidaan viitata ainakin ”jonkin valtion poliittiseen ja kansainväliseen

identiteettiin, jonkin kansan tai kansakunnan identiteettiin ja siihen, millä tavoin yksilöt

identifioituvat johonkin kansakuntaan tai valtioon tai molempiin.”59 Oman näkemykseni mukaan

identiteetistä puhuttaessa on yhteisön kontekstissakin kyse yksilöistä. Yksilöt luovat kansallisen

identiteetin ja kokemus kansallisesta identiteetistä on aina yksilön kognitiivisen prosessin tulos.

Identiteetissä on aina kyse yksilön tunteista ja tietoisuudesta, mutta toisaalta nämä tuntemukset

vaativat vahvistusta yksilön ulkopuolelta yhteisöstä ja sen normeista. Nähdäkseni yksilö ja yhteisö

limittyvät identiteetin käsitteessä. Tarkemmin määritellen identiteetti on niitä yhdistävä tekijä.

Tärkeää on, että identiteettiä ei ymmärretä mitenkään olemuksellisena ja muuttumattomana, vaan

eräänlaisena jatkuvasti liikkeessä olevana prosessina60.  Tämä  ei  kuitenkaan  tarkoita  sitä,  ettei

56 Hall 1999, 23, 29.
57 Hall 1999, 23.
58 Beck 1999, 180-181. Ulrich Beck puhuu ”toisesta modernista”. Hallin mukaan” postmodernin diskurssi ei ole
tuottanut mitään uutta, vaan pikemminkin auttanut meitä näkemään jälleen sen, missä identiteetti on aina ollut." Hall
1999, 10.
59 Saukkonen 2005, 90. Saukkosen mukaan nämä kolme määritelmää ovat eri asioita, mikä on johtanut kansallisia
identiteettejä koskevissa keskusteluissa usein toistuviin väärinkäsityksiin. Nähdäkseni näiden määritelmien jyrkkä
erottaminenkaan ei ole perusteltua, koska nämä kaikki kuitenkin liittyvät laajempaan käsitteeseen, nationalismiin. Oma
käsitykseni kansallisesta identiteetistä on lähimpänä Saukkosen määritelmistä viimeistä.
60 Saukkonen 2005, 104-105. Saukkosen mukaan ”alkuperäiseen, muuttumattomaan ja ihmisten vaikutuksen
ulkopuolella olevaan olemukseen viittaavat essentialistiset mielipiteet ovat kuitenkin yhä yleisiä”. Ruuska huomauttaa,
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kansallisen identiteetin ymmärtämisessä olisi mitään pysyvää. kansallinen identiteetti muuttuu ja on

muuttunut, mutta vain tietyissä ihmisen ajattelun kehityksestä riippuvissa raameissa.

Yhdyn siihen nykyisin nationalismin tutkijoiden keskuudessa yleiseen mielipiteeseen, jonka

mukaan nationalismi on ollut eri puolilla maailmaa hyvin erilaista.61 Tästä johtuen minkään yleisen

nationalismiteorian soveltaminen yksittäisten nationalismien suhteen ei ole kovin hedelmällistä.

Lähtökohtanani onkin se, että nationalismi on ihmisen luoma rakennelma, jota on rakennettu

samana aikana eri puolilla maailmaa, eri ihmisten toimesta, eri tavoilla. Sen sijaan nationalismiin

liittyneet käsitykset kansasta, sen historiasta ja nationalismin oikeutuksesta ovat aatteita, jotka ovat

levinneet ympäri länsimaista maailmaa. Näitä aatteita on sovellettu länsimaisen maailman eri

puolilla nationalismien rakennusaineina.

1.4 Tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia

Työni tulkitsemisen kannalta on tärkeää ymmärtää se, minkälaisessa viitekehyksessä aihettani

tarkastelen, eli miten ymmärrän todellisuuden rakentuvan. Bergerin ja Luckmaninn sosiaalinen

konstruktionismi näkökulmanani lähden siitä, että ihmiset tuottavat yhdessä, omalla sosiaalisella

toiminnallaan inhimillisen maailman.62 Näkemyksenäni on siis se, että vaikka on olemassa ilmiöitä,

jotka näyttäisivät olevan ihmiselämää ohjaavia rakenteita, kuten kansallinen identiteetti, ne eivät ole

mitenkään ihmisen yläpuolella olevia, vaan ihmisen itse rakentamia ja myös hänen muokattavissa

olevia. Tietty kansallinen identiteetti lakkaisi olemasta, jollemme me vahvistaisi sitä jokapäiväisissä

käytännöissämme. 63 Omana pyrkimyksenäni onkin tässä työssä Bergeriä ja Luckmannia mukaillen

pyrkiä analysoimaan tätä yksilön henkilökohtaisen identiteetin ja kulttuuri- tai yhteiskuntarakenteen

välisestä dialektisestä mekanismista ilmenevää tietoa. 64

En kuitenkaan sijoita itseäni konstruktionistien ääripäähän, jotka eivät esimerkiksi ota huomioon

ihmislajin biologisen pohjan tai luonnonympäristön asettamia rajoja.65 Toisaalta en katso näiden

taustatekijöiden vaikuttavan nationalistisen projektin aikana rakennettuun kansalliseen identiteettiin.

että vaikka kielen nykykäyttöä kuvaavasta perussanakirjasta puuttuukin kansan määrittäminen syntyperäisyyden
perusteella, tämä ajattelu on arkipuheessa edelleen läsnä. Ruuska 2005, 197-198.
61 Ks. esim Pakkasvirta & Saukkonen (toim.), Nationalismit. WSOY Helsinki 2005.
62 Berger & Luckmann 1994, 211.
63 Heiskala 2000, 197.
64 Berger & Luckmann 1994, 207-212.
65Ks. Esim. Heiskala 2000, 197-200; Saukkonen 2005, 105. Ks. Hall 1999, 21-23.
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Nähdäkseni nationalismiin liittyvä kansallinen identiteetti on puhdas modernina aikana luotu

kulttuurinen konstruktio.

Tämä sosiaalisen konstruktionismin viitekehys on myös vaikuttanut siihen, miten olen valinnut

tutkimuksessani käytetyn aineiston. Olen pyrkinyt ottamaan mukaan lähteitä, jotka ovat

vaikuttaneet, ja joilla on pyritty vaikuttamaan sosiaalisen todellisuuden rakentamiseen. Laajasti

tunnetut ja paljon vaikuttaneet puheenvuorot ovat vaikuttaneet todellisuuden rakentumiseen ja sitä

kautta historian kulkuun.

Päättelyni kannalta keskeisenä teoreettisina apuvälineinä tutkielmassani ovat Stuart Hallin teoriat

identiteeteistä ja niihin liittyvistä subjektikäsityksistä.66 Modernin subjektin syntyä käsitelleen

Michel Foucaultin työ kurinpitovallan kehittymisessä on myös ollut yksi työni teoreettinen

apuväline.67

Pro gradu -työni on historian alan tutkielma. Ymmärrän historian jälkeenpäin tehdyksi

konstruktioksi menneisyyden todellisuudesta. Koska historia on jälkeenpäin tehtyä, siinä ilmenee

aina alku ja loppu, jotka sulkevat esityksen usein yhtenäiseksi tarinaksi. Vaikka menneisyys ei kerro

tarinoita, tämä malli on ihmisen keskeinen tapa jäsentää maailmaa. Tarinallisuudestaan huolimatta

historia voi kriittisenä tieteenä tuoda esiin menneessä ajassa olleita rakenteita ja näin ollen tuottaa

tietoa menneisyydessä vaikuttaneista sosiaalisista ja kulttuurisista rakenteista.

Historiantutkimuksen alalla työni sijoittuu alueelle aatehistoria – mentaliteettihistoria –

kulttuurihistoria. Koska tutkin ihmiskäsityksen vaikutusta ihmisten kulttuuriseen identiteettiin,

löydän kiinnekohtia kaikkiin näihin historian osa-alueisiin. Ihmiskäsitys on mentaliteetin kaltainen

pitkäaikainen henkinen rakenne tai asenteellinen edellytys. 68 Toisaalta ihmiskäsitys on aatehistorian

tutkimaa käsittämisen käsittämistä ja merkitysten ymmärtämistä, kuten Markku Hyrkkänen sitä

määrittelee.69 Ihmiskäsityksen ohella tutkimani kulttuurinen identiteetti puolestaan on mitä

suurimmassa määrin kulttuurinen syvärakenne, joita Kari Immosen mukaan kulttuurihistoria

tutkii.70

66 Hall 1999.
67 Foucault 2000.
68 Korhonen 2001, 47; Knuuttila 1994, 64. ks. myös Hyrkkänen 2002, 74.
69 Hyrkkänen 2002, 57.
70 Immonen 2001, 25.
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Sen sijaan erotukseksi näistä korostan, että työni ei ole psykohistoriaa. Vaikka psykohistorian

pyrkimys kytkeä ihmismielen historia yhteiskuntaelämän laajempiin mekanismeihin on aihettani

lähellä, en hyväksy psykohistorian ajatusta ihmisen luontaisesti, ilman sosiaalista tai kulttuurista

kosketusta, omaamasta minuudesta.71 Vaikka ihminen omaa biologisen perusvarustuksen, niin

nähdäkseni ei ole mitään todisteita siitä, että minuus tai identiteetti kuuluisi siihen.72

Tiedostan sen, että historiatieteen jakaminen eri osa-alueiksi on ihmisen luoma erottelu ja näin ollen

vain inhimillisen ajattelun apuväline. Työni asettaminen tarkasti mihinkään historiatieteen

kategoriaan tuntuukin vaikealta, koska tunnustan löytäväni sekä mentaliteetti-, kulttuuri- että

aatehistorian määrittelyistä omaa työtäni kuvaavia osa-alueita. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että

työni alkaa aatehistorialla, jatkuu mentaliteettien historialla ja loppuu kulttuurihistoriana. Lopulta

kuitenkin inhimillisen ajattelun tutkiminen on työtäni lävistävä teema. Työni onkin siten

enimmäkseen aatehistorian alaan kuuluva, koska tutkin ihmiskäsityksen myötä muuttuvaa

kulttuurista identiteettiä.

Pyrkimykseni on toimia sekä mikro- että makrotasolla. Pohdin identiteetin rakennetta pienimmän

mahdollisen yksikön, eli ihmissubjektin tasolla ja toisaalta yhdistän tämän laajemmalla

makrotasolla ensin yhden ryhmän eli suomalaisen sivistyneistön ajatteluun ja vielä laajemmin

länsimaisen ajattelun rakenteeseen.

71 Jalava 2001, 65-67.
72 Tällaista ajattelua ei mielestäni ole oikeutettu kutsua äärikonstrukstivistiseksi.  Ks. Jalava 2001, 66; Saukkonen 2004,
105. Äärimmäisestä ja maltillisesta konstruktionismista: Heiskala 2000, 197-206.
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II SIVISTYNEISTÖN 1930-LUVUN KULTTUURIKRIISI

Käsittelen tässä luvussa sivistyneistön 1930-luvulla kokeman kulttuurikriisin taustaa.

Ensimmäisessä alaluvussa pohdin suomalaista kriisiä muissa länsimaissa koetun kulttuurikriisin

kontekstissa. Toisessa alaluvussa esittelen suomalaisen 1930-luvun keskustelun osapuolet ja

esittelen heidän omia analyysejaan kulttuurikriisin syistä. Kokonaisuudessaan tämän luvun tarkoitus

on johdattaa lukija kulttuurikriisin tematiikkaan.

2.1 Suomalainen ja yleiseurooppalainen kulttuurikriisi

kulttuurit ovat maailman historian alkuilmiöitä, majesteettisia elimistöjä, jotka orastavat,
kasvavat ja kukkivat vain aikansa syntyen sattumasta ja häviten tyhjyyteen, kun niiden ilta on
koittanut. Kerran kehittää määrätty maisema ja maaperä omana orgaanisena luomuksenaan
suuren jättiläiskulttuurin, jolla on suljettu sielunmaisemansa valtiomuodosta aina uskontoon,
kielen ja ajattelun laeista aina runouteen ja musiikkiin asti. Se, mikä syvimmältään yhdistää
nämä maailmankasvit, on niiden yhteinen kohtalonjuoksu.73

Maailmansotien välinen aika oli nuoren kansallisvaltion sivistyneistölle monella tapaa ristiriitaista

aikaa. Suomi oli ensimmäisen maailmansodan melskeessä yllättäen itsenäistynyt, mutta vuoden

1918 kansalaissota oli jättänyt pahat arvet kansan yhtenäisyyteen. Toisaalta 1920-luvun myönteinen

talouskehitys toi lisää mahdollisuuksia uuden kansallisvaltion kehittämiseksi.

1920-luvun kehitys pysähtyi kuitenkin vuosikymmenen lopulla maailmanlaajuiseen talouslamaan.

Vaikea taloudellinen tilanne heijastui myös sivistyneistön asemaan: virkojen palkkataso ei ollut

noussut elinkulujen kasvun tahtiin,74 ja esimerkiksi kirjojen julkaisutoiminta sai kovan kolauksen

lamakauden melskeessä.75 Samanaikaisesti Euroopassa oli levotonta poliittista liikehdintää. Fasistit

olivat nousseet valtaan Italiassa ja natsit tekivät tuloaan Saksassa. Ensimmäisen maailmansodan

opetuksien perusteella perustettu Kansainliitto oli voimaton ekspansioon pyrkivien kansallisten

voimien edessä. Suomessa oikeistoradikalismia edusti demokratian vastainen Lapuan liike, jonka

toiminta huipentui vuoden 1932 Mäntsälän kapinaan.

73 Vaaskivi 1938, 267.
74 Sivistyneistön keskiluokkaistumisesta Alapuro 1973, 48-52.
75 Kovala 1999, 306. 30-luvulla käännöskirjallisuuden määrä väheni selvästi 20-luvusta. Kustannusalan lamasta
Häggman 2001, 378-388.
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Näissä taloudellisissa ja poliittisissa oloissa sivistyneistön piirissä puhuttiin kulttuurikriisistä.

Keskustelua esiintyi jo 1920-luvun puolella, mutta varsinaiseksi debatiksi se yltyi 1930-luvulla.

Kulttuurikriisi ei ollut vain suomalaisen sivistyneistön puheenaihe, vaan yleismaailmallisesta

kulttuurikriisistä oli puhuttu ympäri Eurooppaa jo 1900-luvun vaihteessa, mutta tällöin tämä ns. Fin

de Siecle -keskustelu ei kantautunut laajassa mitassa Suomeen asti. Heikki Mikkeli näkee tähän

syyksi sen, että suomalainen älymystö suuntasi samaan aikaan katsettaan venäläistämisvuosien

kansalliseen itsemääräämisoikeuteen. Vasta ensimmäisen maailmansodan aiheuttama uusi

yleiseurooppalainen pettymys ihmiseen ja kulttuuripessimismi ulottautuivat Suomeen asti.76

Toisaalta 1920-luvulla vaakakupissa pessimismin ohella painoi juuri saavutettu valtiollinen

itsenäisyys ja sen tuoma tulevaisuudenusko.

Suomalaisessa vuosisadan vaihteen ajan sivistyneistössä oli jo nähtävissä pessimismiä, mutta se ei

ollut yleiseurooppalaiseen tapaan kamppailua koko elämän merkityksestä, vaan Suomessa

ongelmallisena näyttäytyi erityisesti sivistyneistön ja kansan välinen suhde. Kyse oli tapahtumista

aikavälillä vuoden 1905 suurlakko ja vuoden 1918 kansalaissota. Annmari Sarajaksen mukaan

tuolloin sivistyneistö koki pettymyksen siihen, ettei kansa esittäytynytkään sen runebergiläisen

ihanteen mukaisesti, jonkalaiseksi sivistyneistö oli sen kuvitellut. Äänekkäästi omia oikeuksiaan

vaativa ja passiivisesta hallittavasta poliittisesti aktiiviseksi noussut kansanosa oli sivistyneistölle

uutta. Tärkeää oli kuitenkin se, ettei sivistyneistö sinänsä pettynyt kansaan, vaan pikemminkin

itseensä ja omaan työhönsä kansan hyväksi.77 Suomen yllättävä itsenäistyminen vuonna 1917 sai

puolestaan ainakin osan sivistyneistöstä kääntymään takaisin optimistisempaan, ihannoituun

runebergiläiseen kansakuvaan.78

Yleiseurooppalainen keskustelu kulttuurikriisistä jatkui kuitenkin 1920-luvun Suomessa. Eräänä

tämän keskustelun keskeisenä tekijänä oli Oswald Spenglerin ennen ensimmäistä maailmansotaa

kirjoittama ja sen jälkeen suosituksi noussut teos ”Der untergang des Abendlandes” (1918 ja 1922),

joka myöhemmin suomennettiin nimellä Länsimaiden perikato (1961). Spengelerin teos levitti

tietoisuutta eurooppalaisesta kulttuurikriisistä, sillä se levisi käännöksinä nopeasti ympäri

76 Mikkeli 1996, 123.
77 Sarajas 1962, 114-185 passim. Näyttää kuitenkin siltä, että toisin kuin usein esitetään, ensimmäiseksi sivistyneistön
pettymystä on analysoinut Sakari Vapaasalo jo vuonna 1939. Ks. Vapaasalo, Sakari, Kansallisromantiikasta
kansalliseen suuruudentahtoon. AKS:n tie III (1939), 129-138. Ks. myös Alapuro 1997, 143-144; Alapuro 1998, 181-
182.
78 Klinge 1972, 108-109. Klingen mukaan tämä oli valkoisen Suomen ratkaisu toisaalta huonosti suomalaisia
kohdelleisiin rotuteorioihin. Kansalaissota laitettiin venäläisyyden syyksi.



19

Eurooppaa saavuttaen pian aseman yhtenä kaikkien aikojen best-sellerinä. Spenglerin teos nousi

koko 1920-30 luvuilla koetun yleiseurooppalaisen kulttuurikriisin symboliksi.79

Spengler pyrki luomassaan kulttuurimorfologiassa selvittämään kulttuurien lainalaisuudet

vertaamalla eri aikoina olemassa olleita maailmankulttuureita ja niiden muotoja. Hänen laajaa

huomiota saanut teesinsä oli se, että länsimainen kulttuuri oli kehityskäyränsä lopussa,

hedelmättömässä sivilisaatiovaiheessa, jossa kaikki luova potentiaali oli jo käytetty.80 Spenglerin

ajattelussa kulttuuri oli kehitykseltään kuin mikä tahansa maanpäällä elävä biologinen organismi.

Sillä oli nuoruusikänsä, kukoistuskautensa ja lopulta vanhuus, joka merkitsi kuihtumista pois uuden

kulttuurin tilalta.81 Spengler sovelsi Darwinin luonnonvalintaoppia valtio-, historia- ja

kulttuurifilosofiaansa. Spenglerin filosofian mukaan maailmassa pärjäävät vain vahvat kulttuurit ja

kansat. Ne jotka eivät selviytyneet, hävisivät maan päältä.82

Spenglerin teos ei kuitenkaan herättänyt vielä 1920-luvun Suomessa suuria intohimoja.

Kulttuuripessimismi ei saanut seuraajia nuoressa tasavallassa, vaikka itse Spengler kävi vuonna

1924 maassa luennoimassa.83 Suomalaisesta sivistyneistöstä Yrjö Ruudun mukaan Spengler ei

ymmärtänyt nykyaikaa, vaan eli menneessä. Filosofi J .E Salomaan mukaan Spengler ei päässyt irti

pessimismistään.84 Nuori AKS-aktivisti Martti Haavio ilmaisi vuonna 1923 päiväkirjassaan

Spenglerin ajattelun irronneen todellisuudesta; Haavion mukaan ”meistä, jotka selailimme

Spenglerin bestselleriä, se oli pelkkää ilmestyskirjaa, kuin jotakin Marxin ´kapitaalia´”85. Mikkelin

mukaan Haavion kommentti ilmaisee sitä, ettei Spengleriin suhtauduttu 1920-luvun Suomessa

yksinomaan positiivisesti.86

Sen sijaan 1930-luvulla Spenglerin ajattelu koki uuden nousun. Tällöin Spengler nousi

auktoriteetiksi, johon viitattiin lähes jokaisessa kulttuurin tilaa pohtivassa kirjoituksessa poliittisen

ja kulttuurisen kentän laidasta laitaan.87 Yhtenä  tähän  vaikuttaneena  tekijänä  oli  se,  että  Erik

79 Mikkeli 1996 123-124. Saksankielisen alkuteoksen ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 1917 ja toinen vuonna 1922.
80 Mikkeli 1996, 124.
81 Massa 1954, 120-122.
82 Massa 1954, 188. Spenglerin mukaan demokratia on merkki sivilisaatiovaiheesta, joka taas on taistelevien valtioiden
aikaa.
83 Spengler itse kävi Suomessa luennoimassa juuri pessimismisyytöksiä vastaan. Ks. J. E. Salomaa 1924. Oswald
Spenglerin luennot Helsingissä marraskuussa 1924. HAIK 1925.
84 Salomaa 1924, 50.  Mikkeli 1996, 125.
85 Haavio 1973, 536-537, 580.
86 Mikkeli 1996, 125. Alaviite 15.
87 Ks. esim Alanen 1933, 12-20, 64, 69, 161, 170-171. Vaaskivi 1938, 267, 320, 483-484. Ahlman 1939, 12. Friedell
1999, 60-64. Esim. Friedell myönsi estottomasti ihailevansa Spenglerin teosta.
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Ahlman suomensi vuonna 1934 Spenglerin teoksen Ratkaisun vuosia I 88, jonka esittelyssä Ahlman

opasti suomenkielisiä lukijoita Spenglerin ajatteluun.89 Spenglerin asemaa 1930-luvulla kuvaa

hyvin teologian professori Eino Sormusen kommentti vuonna 1938 ilmestyneen teoksensa Selvyyttä

kohti II johdannosta:

Ei tarvinne esittää lähempiä perusteluja sille menettelylle, että
O s w a l d  S p e n g l e rin ja S i g m u n d  F r e u din käsitys ihmisestä ja kulttuurista on
tästä kirjasta jätetty pois; ne ovat yleisesti tunnettuja monista esityksistä.90

Sormunen ei katsonut Spenglerin poisjättämisen olevan puute, juuri sen takia, että hänen teoriansa

olivat niin laajasti tunnettuja. 91

Spenglerin pysyminen ajankohtaisena 1920-luvulta 1930-luvulle johtui osaltaan siitä, että hän oli

teoksensa ansiosta saanut eräänlaisen oraakkelin maineen. Julkisuudessa oli tieto, jonka mukaan

Spengler oli kirjoittanut teoksensa jo ennen ensimmäistä maailmansotaa.92 Tämän voitiin nähdä

osoittavan sitä, ettei hänen pessimisminsä ollut pelkkää suursodan aiheuttamaa pettymystä, vaan

perustui syvempään analyysiin länsimaisen kulttuurin olemuksesta.

Spenglerin varsinainen toteutunut ennustus oli 1920 - 30 -lukujen diktatuurien nousu. Hän oli

kirjassaan maininnut, että yksi kulttuurin lopun ajan merkki oli uusi caesarismi, diktaattorien nousu

valtaan.93 1930-luvulla tämän näyn nähtiin toteutuvan, kun Mussolini ja Hitler nousivat valtioidensa

itsevaltiaiksi.94 Spengler ennusti myös, että länsimaiden rappion kynnyksellä nousee uusia

uskontoja.95 1930-luvun aikalaisista monet näkivät tämän tapahtuneen natsi-Saksassa, jossa

arjalainen myyttinen menneisyys nostettiin uskonnon kaltaiseen asemaan. Tatu Vaaskivi kuvasi

vuonna 1938 näiden Spenglerin ennustuksen osuvuutta:

Kaava soveltuu hämmästyttävän täsmällisesti Kolmannen Valtakunnan uuspakanalliseen
liikkeeseen, joka ompelee lippuihinsa germaanisten jumalien kultaiset embleemit! Esittämällä
väitteen, että uskonnon jälkikesä käy käsikädessä sivilisaation viimeisen valtiomuodon,
caesarismin kanssa, Münchenin kohtalonpappi on täysin tietämättömänä Adolf Hitleristä
ennustanut nykysaksalaisen diktatuurin ja natsilaisen ideologian tuloa ja lausunut
tuomionsanansa niistä.96

88 Spengler 1934.
89 Ks. Spengler 1934, Suomentajan esittely 7-16.
90 Sormunen 1938, 5. Tekstin harvennus on Eino Sormusen.
91 Sormunen 1938, 5.
92 Ks. esim. Vaaskivi 1938, 266.
93 Spengler 2002, 432-434; 443-444.
94 Ks. Esim. Kivimies 1937, 77; Vaaskivi 1938, 483-484.
95 Spengler 2002, 384-387.
96 Vaaskivi 1938, 483-484. Ks. myös Kivimies 1937, 77.
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Münchenin kohtalonpappi eli Spengler itse kritisoi natsismin biologista ideologiaa ja antisemitismiä

vuonna suomeksi 1934 ilmestyneessä kirjassaan Ratkaisun vuosia I.97

Levottomuutta herätti epäilemättä myös se, että Spengler oli vuonna 1918 ennustanut, että

Länsimaisen kulttuurin joutuessa perikatoon, uusi suuri kulttuuri nousisi Venäjän alkukantaisiksi

katsomistaan oloista.98 1930-luvun näkökulmasta tämäkin ennustus näytti uhkaavasti toteutuvan,

kun bolshevikit pyrkivät luomaan Venäjälle valtiota täysin uudelle kommunistiselle pohjalle. Eräs

Spenglerin sädekehää rakentanut tekijä oli myös se, että hän kuoli vuonna 193699 jättäen vain

monitulkintaiset teoksensa puhumaan puolestaan.

Merkittävää kuitenkin on, etteivät Spenglerin tuomiopäivännäkymät kuitenkaan herättäneet

Suomessa huolta suomalaisen kulttuurin tulevaisuudesta. Spenglerin länsimaisella kulttuurilla

näytetään Suomessa ymmärretyn lähinnä Euroopan vanhojen kulttuurimaiden, kuten Ranskan ja

Englannin kulttuureja.100 Useassa 1930-luvun suomalaisessa puheenvuorossa laidasta laitaan

selvänä viestinä oli se, että suomalaiskansallinen kulttuuri oli niin nuorta, että sen rappeutumisen

aika ei voinut vielä olla läsnä. Teologi Yrjö J. E. Alasen mukaan:

kun lukee Spenglerin ´Länsimaiden häviötä´ ja kuvausta siitä, miten länsimaisen kulttuurin
varsinainen luova kausi ainakin henkisessä elämässä on päättynyt, syntyy ajatus, että vaikka nuo
valtavirrat olisivatkin jo kuivuneet, niin täällä Pohjolassa voivat vielä lähteet hersyä ja
metsäpurot tuoda uutta raikasta vettä eurooppalaisen kulttuurimaailman kuivuneisiin uomiin. 101

Myös  teologian  professori  Eino  Sormunen  korosti,  että  suomalaiset  olivat  kansana  vasta

luomispäivänsä aamussa.102 Sormusen mukaan ”kansamme nyt historiansa täyttymyksen hetkellä,

on todella nuori kansa, joka elää lyyrillistä kevättään, luomiskautensa varhaista aamua.”103

Ylioppilaslehden päätoimittaja, nuori AKS-aktiivi Sakari Vapaasalo kirjoitti Spenglerin ajatuksiin

tukeutuen sitä, että suomalainen korkeakulttuuri oli vasta niin nuorta, että sillä oli tulevaisuus vasta

edessään. Vapaasalon mukaan suomalaiset olivat vielä kulttuurikansana kehittymättömiä

ruotsalaisiin verrattuna. Hänen mukaansa Ruotsiin verrattuna Suomella oli vielä kansalliset voimat

97 Spengler 1934 216-217. Toisaalta Spengler näki länsimaisen kulttuurin pahimmaksi vaaraksi ”värillisen vaaran”.
Spengler 1934, 202; 203-226.
98 Spengler 2002, 307-312.
99 Spengler 2002, 8. Yrjö Massa: Suomentajan alkusanat.
100 Spengler itse piti Saksan kulttuuria Englantiin ja Ranskaan verrattuna nuorena ja tulevan kehityksen kannalta
ratkaisevana maana. Spengler 1934, 22-23; 221-222.
101 Alanen 1938a, 166. Alasen mukaan ”Meidän kansaltamme, joka on vasta hiljattain tullut kulttuurimaailman
näköpiiriin, odotetaan jotakin muuta kuin vanhempien kulttuurikansojen kulttuurirappeutumisen heijastumista. Meiltä
odotetaan jotakin uutta, elinvoimaista”
102 Sormunen 1938, 214-215.
103 Sormunen 1938, 251-252. Samaan kuoroon liittyi myös kasvatusopin dosentti Aksel Rafael Kurki kirjassaan
Tekniikka ja kulttuuri sekä työntekijän sielunelämä. Kurki 1936, 241.
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käyttämättä. Suomalaiset olivat oman elämäntarinansa johdannossa, kun ruotsalaiset kirjoittavat jo

viimeisiä lauseitaan.104

Oli jopa puheenvuoroja joissa länsimaiden rappion ajateltiin merkitsevän suomalaisen kulttuurin

suurta tulevaisuutta tai jopa nousua maailmanhistoriaa ohjaavaksi kulttuuriksi. Toinen nuori AKS-

vaikuttaja Matti Kuusi105 sekoitti visioonsa saksalaisia rotuteorioita ja Spenglerin ajatuksia. Hän

näki Spenglerin ennustuksen Venäjälle nousevasta uudesta suuresta kulttuurista koskevan

suomalaista kulttuuria. Kuusen mukaan Pohjois-Eurooppa tulee vielä elämään suomalaisen

hegemonian alaisena. Tämän takasi Kuusen mukaan vanhojen sivistysmaiden rappeutuminen ja

hänen teoretisoimansa tendenssi: ”maailmanhistorian painopisteen tasainen siirtyminen pohjoista

kohti”. Kuusen kuvitelmissa suomalainen kulttuuri oli seuraava maailmankulttuuri. Kuusi pohjusti

ajattelunsa saksalaisiin rotuteorioihin, jotka liittivät suomalaiset ”koilliseen rotuun”, jonka aluetta ja

kansanainesta riitti Kuusen mukaan Suomesta aina Uralille asti.106 Myös teologi Yrjö J. E. Alanen

oli sitä mieltä, että ”meidän kansamme voi olla kutsuttu suorittamaan tehtävää, jolla voi juuri

nykyisen kulttuuriväsymyksen aikana olla erinomaisen tärkeä merkitys ihmiskunnalle.”107

Spengler ei näytä 1930-luvun suomalaisen sivistyneistön kirjoituksissa merkinneen

kulttuuripessimismiä, vaan äänenpainot olivat pikemminkin päinvastaisia. Länsimaiden rappio

nähtiin uusien kansallisten kulttuurien mahdollisuutena. Se ettei länsimaisen kulttuurin oletetun

rappion ajateltu koskevan Suomea viittaa siihen, ettei suomalainen 1930-luvun sivistyneistö näytä

ainakaan laajalla rintamalla identifioineen itseään tai suomalaista kulttuuria perinteiseen

länsimaiseen kulttuurin kuuluvaksi. Päinvastoin rappeutuvan länsimaisen kulttuurin nähtiin

edustavan vanhempaa kulttuurikantaa. Nuoressa kansallisvaltiossa pääpaino olikin nuoreksi

koetussa kansallisessa kulttuurissa. Sivistyneistön kansallista suuntautumista korostaa sekin, että

1920-luvulla porvarillisesta sivistyneistöstä avoimimmin kansainvälisyyteen tai kosmopolitismiin

suhtautuneet Tulenkantajat näkivät asemansa ensisijaisesti nuoren tasavallan kansallista kulttuuria

rakentavina sivistyneistön jäseninä. Heidän kosmopoliittisuutensa tukeutui näkemykseen, jonka

mukaan kansallista oli rakennettava uudelleen irrottautuen 1800-luvun kansallisesta ajattelusta.108

Nationalistisen ideologian hegemonia koko kansaa lävistävänä tekijänä tuli ilmi viimeistään

talvisodassa ilmenneessä kansallisessa yhenäisyydessä.

104 Vapaasalo, Sakari, Puhe AKS:n heimojuhlassa 15.10. 1938. Suomen Heimo n:o 17. 31.10.1938. 288-290.
105 Kuusi oli myöhempi kansanrunouden professori ja akateemikko.
106 Kuusi , Matti, Onko suursuomalainen ajatus historianfilosofisesti mieletön? AKS:n tie I (1937), 205-210.
107 Alanen 1938a, 167.
108 Lappalainen 1990, 86.
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Suomalaista 1930-luvun kulttuurikriisiä ei voi myöskään suoraan liittää Spenglerin edustamaan

yleiseurooppalaiseen jo 1900-luvun vaihteesta asti vallinneeseen yleiseen kulttuurikriisiin, joka oli

alkanut jo 1800-luvun lopun pessimistisistä fin de siécle -tunnelmissa, kun oli tullut selväksi, ettei

tekninen kehitys ratkaisekaan kaikkia ongelmia. Tämä pessimismi sai täyttymyksensä

ensimmäisessä maailmansodassa,109 jonka melskeissä Spenglerkin pääteoksensa kirjoitti. 1930-

luvun suomalaisen sivistyneistön ajattelussa kulttuuri käsitettiin niin voimakkaasti kansalliseksi

kulttuuriksi, että identifioituminen osaksi länsimaista kulttuuria ja sen kriisiä ei tuntunut 1930-luvun

nuoressa tasavallassa realistiselta. Selvää kuitenkin on, että suomalainen sivistyneistö sai jo kauan

jatkuneesta eurooppalaisesta keskusteluista virikkeitä puheeseensa kulttuurin kriisistä.

2.2 Aikalaisten tulkinnat kulttuurikriisistä

Viisaissa kirjoissa, joissa tutkiskellaan nykyistä maailmantilaa, tuskin mitään muuta sanaa
käytetään sitä kuvaamaan niin runsaasti kuin sanaa sekasorto, kaaos. Miltei lukemattomat
`kulttuurikriisiä` käsittelevät kirjat alkavat nyttemmin olla yksimielisiä siitä, ettei ole viime
kädessä kysymys ulkonaisten olojen sekasorrosta, vaan ihmisyydestä on kysymys: ihminen on
tullut ongelmaksi itselleen. Aikamme keskeisin ongelma on ihmisen ongelma.110

Pohdittaessa sitä, mitä suomalaisen sivistyneistön 1930-luvulla kokema kulttuurikriisi oli, on

keskeistä selvittää, miten aikalaiset itse kokivat ilmiön. Asiaa on tutkinut Heikki Mikkeli, joka on

löytänyt aikalaisten keskustelusta ainakin neljä toisistaan selvästi erottautuvaa näkökantaa

kulttuurikriisiin. Kirjalliseksi nimetyn tulkinnan mukaan kyseessä oli kirjallisten suuntausten

välinen kiista siitä, mikä oli moraalisesti hyväksyttävää. Teologisen selityksen mukaan kyse oli

maallistumisesta johtuneesta länsimaiden rappiosta. Filosofisen tulkinnan mukaan kyse oli

suosittujen välinearvojen törmäämisestä laiminlyötyihin henkisiin arvoihin, sekä yksilöllisten ja

yhteisöllisten arvojen ristiriidasta. Yhteiskunnallisen tulkinnan mukaan kyse oli

keskiluokkaistumisesta, jossa massat yrittivät viedä valtaa yläluokalta. 111

109 Salmi 2002, 156-157 . Salmi ulottaa 1800-luvun kulttuurihistoriansa ensimmäiseen maailmansotaan asti. Salmi
2002, 17-18.  KS. myös Mikkeli 1996 123-124.
110 Sormunen 1938, 77.
111 Mikkeli 1996, 139-140.
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Kulttuurikriisikeskustelussa muodostuivat selvät rintamalinjat ja ryhmittymät: kristillisten

kulttuurikonservatiivien ja maallisempien kulttuuriliberaalien muodostamat vastakkaiset leirit.112

Nämä ryhmittymät syntyivät vuoden 1936 kirjallisuustaiteluna tunnetun kirjallisen yhteenoton

yhteydessä. Kirjallisuustaistelun taustalla oli kiista kirjallisuuden arvoista. Keskusteluun osallistui

kirjailijoita, kirjallisuusarvostelijoita ja teologeja. Kirjallisuustaistelun aloitti oman Palava nuoruus -

teoksensa negatiivissävytteisestä arvostelusta suivaantunut Mika Waltari, joka hyökkäsi vuoden

1936 alussa liberaaleja kriitikkoja vastaan. Waltari ei maininnut nimiä, mutta hyökkäyksen

kohteena olivat liberaalit kirjallisuuskriitikot Lauri Viljanen, Kaarlo Marjanen ja Tatu Vaaskivi.

Hyökkäyksen sisältönä oli kulttuuriliberaalien leimaaminen Moskovasta käskyjä saaneiden

vasemmistolaisten leiriin kuuluviksi.113

Waltarin tueksi kristilliskonservatiiviseen rintamaan liittyivät teologit Yrjö J. E. Alanen, Eino

Sormunen ja kirjallisuusvaikuttaja Eino Railo sekä estetiikan professori K. S Laurila. Rintamien

muodostumiseen vaikutti se, että kristilliskonservatiivista ryhmää ärsytti uuden kirjallisuuden

luonnontieteellis-materialistinen tendenssi, joka kristilliskonservatiivisessa ryhmässä samaistettiin

vasemmistolaisuudeksi.114 Antti Alhonsaari näkeekin kristillisestä näkökulmasta 1930-luvun

keskustelussa olleen kaksi keskeistä kipupistettä. Toinen oli Freudin innoittamana seksuaalietiikka

ja toinen nouseva näkemys kulttuurin moniarvoisuudesta. Jälkimmäisen ytimenä oli kristilliseltä

kannalta se, että kirkko oli 1930-luvun yhteiskunnassa menettänyt keskeisen opettajan asemansa.

Alhonsaaren mukaan uusi moniarvoisuus herätti kristillisissä kirjoittajissa pelkoa ja kauhistusta.115

Kulttuuriliberaalit olivat 1920-luvun Tulenkantajat -ryhmittymään kuuluneita ja sen jalanjälkiä

seuranneita kulttuurielämän vaikuttajia. Heistä ehkä näkyvin oli Olavi Paavolainen, jonka ahkerin

luomiskausi kirjailijana oli juuri 1930-luvulla. Toinen merkittävästi esillä ollut kulttuuriliberaali oli

kirjallisuusarvostelija ja kirjailija Tatu Vaaskivi. Kirjallisuusarvostelija ja esseisti Lauri Viljanen

tuli tunnetuksi taistelevaksi humanismiksi nimeämästään elämänfilosofiastaan. Kaikki nämä kolme

olivat 1930-luvulla aktiivisia kulttuurikeskustelijoita. Kaikilta ilmestyi lukuisia kirjoituksia. Kaikki

kolme olivat läsnä 1930-luvun keskustelua hyvin kuvaavissa Pidot Tornissa

kulttuurikeskusteluissa.116

112 Huuhtanen 1984, 26-29; Huuhtanen 1978, 213-215. Ks myös Lappalainen 1984, 40-55.
113 Lappalainen 1984, 41.
114 Lappalainen 1984, 43. Huuhtanen 1978, 214-215.
115 Alhonsaari 1990, 81.
116 Leino-Kaukiainen  1990, 144. Ks. myös Mikkeli 1999b, 18 taulukko.
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Myöhemmin kulttuuripiispoiksi kutsuttuja kristilliskonservatiivisia ajattelijoita olivat teologi Yrjö J.

E. Alanen ja teologian professori Eino Sormunen, jotka ottivat aktiivisesti osaa 1930-luvun

kulttuurikeskusteluun. Kulttuurikriisi näyttää olleen heille varsin ajankohtainen asia, sillä kaikista

osapuolista eniten juuri teologit, puhuivat kulttuurikriisistä ja pyrkivät määrittelemään sen

olemusta.117 1930-luvun kulttuuritilanne näyttää saaneen kristilliset ajattelijat etsimään

kokonaisvaltaisia, kaikki palat paikoilleen asettavia ratkaisuja. Tästä kielivät osaltaan jo teologien

julkaisemien kirjojen nimien systemaattinen sävy, kuten Kulttuuri ja kristinusko118 ja selvyyttä

kohti I-III119.

Kulttuurikonservatiivisen kirjallisuuskeskustelijoiden julkaisukanavana toimi WSOY, jonka 1930-

luvun julkaisulinja oli isänmaallis-konservatiivinen.120 WSOY:n valikoitumiseen

kulttuurikonservatismin kantavaksi voimaksi vaikutti varmasti myös se, että yksi aktiivisimmista

kulttuurikeskustelijoista, Eino Sormunen istui WSOY:n johtokunnassa.121 Teologit Sormunen ja

Alanen saivat kustantajan seulasta läpi 1930-luvulla huomattavan määrän teoksia122, kun taas

kulttuuriliberaaleilla oli vaikeuksia saada omia töitään kustannetuiksi.123 Asia kuitenkin helpottui

1930-luvun loppupuolelle tultaessa, kun Gummerus nousi maan johtavaksi kulttuurityötä tekeväksi

kustantamoksi. Alkuna tässä oli neliosainen vuosina 1933-1936 ilmestynyt Suomen

kulttuurihistoria ja jatkona Pidot Tornissa -keskustelukirja, joka ilmestyi vuonna 1937.

Gummeruksella töitään julkaisivat Olavi Paavolainen ja Tatu Vaaskivi, jotka avarsivat omaa ja

lukijoidensa näkökulmaa yhtiön kustantamilla ulkomaanmatkoilla. Gummeruksen 1930-luvun

loppupuolen liberaalin linjan pääarkkitehteina olivat toimitusjohtaja ja myöhempi sosiologian

professori Esko Aaltonen, sekä Pidot Tornissa -kirjan toimittaja Yrjö Kivimies. Taustatukena toimi

osaltaan entisiä AKS:n jäseniä, jotka olivat Mäntsälän kapinan jälkeen 1932 eronneet seurasta ja

hankkinut vahvan jalansijan Suomalaisuuden liitossa. Gummeruksen johtokunnassa puolestaan

vuodesta 1937 lähtien filosofi Erik Ahlman, joka sekä omilla filosofisilla että käännöstöillään

osallistui 1930-luvun kulttuurikeskusteluun.124

117 Ks. esim. Alanen 1933, 5, 17, 27, 161, 175, 179, 193; Sormunen 1938, 77, 89-90.
118 Alanen 1933.
119 Sormunen 1936, 1938, 1940.
120 Häggman 2001, 423.
121 Häggman 2001, 392.
122 Ks. Lähdeluettelo.
123 Esimerkiksi Olavi Paavolainen tarjosi Suursiivoustaan niin Otavalle kuin WSOY:lle, jota kuitenkaan eivät halunneet
kustantaa kirjaa, jossa arvosteltiin heidän menestyskirjailijoitaan. Kaukiainen-Leino 1990, 139.
124 Kaukiainen-Leino 1990, 139-144. Suomalaisuuden liittoon kuuluivat silloisista ja tulevista vaikuttajista mm. Urho
Kekkonen, J. V. Sukselainen, Lauri Hakulinen, V. A. Heiskanen, Martti Haavio, Ilmari Turja ja L. A Puntila. Nämä
entiset AKS-vaikuttajat julkaisivat myös aikakauslehteä Suomalainen Suomi. Kaukiainen-Leino 1990, 139.
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Puhe kulttuurikriisistä oli siis 1930-luvun Suomessa ajankohtainen aihe. Usein koko keskustelu

kulttuurista ja sen tilasta motivoitiin puheella sen kriisistä. Kristilliskonservatiiviseen piiriin

kuulunut Yrjö J.E. Alasen vuonna 1933 ilmestynyt teos Kristinusko ja kulttuuri alkaa sanoin:

”Nykyistä ajankohtaa nimitetään monessa mielessä kriisiajaksi.”125 Myöhemmin samassa teoksessa

Alanen toteaa, että ”aikamme kulttuurikriisin syitä on myös se surullinen tosiseikka, että vanhoissa

kulttuurimaissa ovat ihmiset suurin joukoin muuttuneet olennoiksi, joille mikään ei ole pyhää.”126

Toisaalla hän painotti sitä kuinka ”Nykyisen kulttuurikriisin perussyitä on tämä havainto, ettei ole

vaivannäön arvoista päämäärää. Viime vuosisadalla ja vielä ennen maailmansotaakin uskottiin

sellaiseen päämäärään.”127

Alasen mukaan kulttuurikriisin syvimpänä syynä on se, että tiede ja älyllisyys olivat saaneet

ihmisen arvomaailmassa sen aseman, mikä ennen oli uskonnolla. Uhaksi hän näki omassa ajassaan

Lawrencen ja Freudin edustamat pyrkimykset luontoon palaamisen ja sukupuolivietin korostamisen.

Alanen ei sinänsä vastustanut tiedettä, vaan halusi asettaa sen omasta mielestään oikeaan paikkaan,

uskonnon alaiseksi.128 Alanen valitteli myöhemmin sitä kuinka teologian vaikutus rajoittui enää

pelkästään kirkon piiriin. Syyksi hän näki sen, että kulttuurielämässä pinnalla olivat kristinuskon

vastaiset aatteet. 129

Alanen kokosi näkemyksensä lausahdukseen ”Syvimpänä syynä nykyiseen kulttuurikriisiin ja

yleensä kaikkeen kulttuurikriisiin, eikä ainoastaan kulttuurikriisiin, vaan elämän kriisiin yleensä on

ero Jumalasta.”130 Myöhemmin vuonna 1934 ilmestyneessä kirjassaan Luonnollinen ja kristillinen

rakkaus Alanen korosti kulttuurikriisin syyksi juuri sen, että kristilliset kansat ovat menettäneet

”eetilliset ihanteensa ja johtotähtensä”.131

Teologian professori Eino Sormunen korosti, että kulttuurikriisi oli ihmisen hätätila, joka ilmenee

joukkona ”ajankohtaisia siveellisiä ongelmia”, kuten ”totaliteettivaltio, uusi sukupuolimoraali,

toveruus- ja koeavioliitto, lapsirajoitus, sekularismi, primitivismi ja ´elämänpalvonta´, tekniikan

vaikutus kulttuuriin, työn ongelma, uusi ihmiskäsitys.” Sormusen mukaan ”vain Jumalan

omakohtainen löytäminen, synnin ja armon kokeminen omakohtaisesti” ratkaisivat nämä

125 Alanen 1933, 5. Koko teoksen ensimmäinen luku on otsikoltaan: ”Nykyinen kulttuurikriisi”.
126 Alanen 1933, 17.
127 Alanen 1933, 27.
128 Alanen 1933, 161, 194.
129 Alanen 1935, 175.
130 Alanen 1933, 193.
131 Alanen 1934, 179.
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ongelmat.132 Sormunen painotti, että kulttuurikriisiä käsittelevä kirjallisuus oli tehnyt selväksi sen,

että kulttuurikriisissä kyse ei ole ulkoisista oloista, vaan ihmisestä. Sormusen mukaan: ”ihminen on

tullut ongelmaksi itselleen. Aikamme keskeisin ongelma on ihmisen ongelma.” 133

Myös kulttuuriliberaaleissa piireissä pyrittiin analysoimaan kulttuurikriisin olemusta.

Psykoanalyysistä kiinnostunut kirjailija Tatu Vaaskivi korosti, että kriisissä on kysymys ihmisestä

ja hänen sisäisestä tasostaan: ”itse psykoanalyysissa ennakoituu kohtalokkaalla tavalla modernin

länsimaisen ihmisen kriisi. Se on varhaisesta alustaan asti heijastellut sitä ”sielun” ja ”hengen”,

vitaalisen vaistonelämän ja kuihduttavan älynkulttuurin traagillista kaksintaistelua, joka alkoi kauan

ennen aikakautemme suurta murroskohtaa, mutta jonka vasta maailmansota muutti etäisestä tausta

ilmiöstä etualan tapahtumaksi.”134

Kulttuurikriisikeskustelu kiinnosti myös filosofeja. Erik Ahlmanin mukaan länsimaisen kulttuurin

kriisin on ymmärretty kulttuurifilosofisessa ja kulttuurikriitillisessä keskustelussa joko laajasti siten,

että länsimainen kulttuuri on koko sen kehityskaaressaan joutunut nykyiseen vaiheeseensa tai sitten

on korostettu ensimmäisen maailmansodan vaikutusta ja sen avaamia tulevaisuuden näkymiä.

Ahlman korosti, että monista vaikutuksistaan ja seurausilmiöistään huolimatta kulttuurikriisi oli

pohjimmiltaan henkistä.135 Toinen suomalainen maailmansotienvälisen ajan tunnettu filosofi J. E.

Salomaa kirjoitti vuonna 1938 artikkelin nimeltään Nykyisestä kulttuurikriisistä. Salomaan mukaan

aikalaiskeskustelussa kulttuurikriisi on esitetty ”vain nimenomaan nykyajalle ominaisena tai koko

uuden ajan kulttuurihistorian päätekohtana, koko länsimaista kulttuuria uhkaavana vaarana tai

suorastaan kulttuurin perikadon alkuna.”136 Salomaa näkee yhtenä kulttuurikriisin pääsyynä

tekniikan nopean kehityksen, jonka johdosta ihmisen sisäelämä oli kokenut muutoksia. Salomaan

mukaan yksilö on ”käynyt epävarmaksi itsestään ja tuntenut olemassaolonsa uhan alaiseksi”137

Kulttuurikriisin aikalaiskokijoiden arvioissa huomio ei näytä suuntautuvan kulttuuriin

minkäänlaisena ihmisen ulkopuolisena ilmiönä, vaan katse näyttää lähes poikkeuksetta kääntyneen

ihmiseen. Kulttuurin koettiin selvästi olevan kriisissä ihmisen tai ihmisyyden takia. Samaan

suuntaan viittaavat myös kulttuuria 1930-luvuilla pohtineet teokset. Tatu Vaaskivi julkaisi kirjan

Vaistojen kapina, jonka alaotsikko oli ”Modernin ihmisen kriisi”. Lauri Viljanen hahmotteli uutta

132 Sormunen 1938, 89-90.
133 Sormunen 1938, 77.
134 Vaaskivi 1938, 246.
135 Ahlman 1939, 7.
136 Salomaa 1938, 368.
137 Salomaa 1938, 375-376.



28

ihmisyysaatetta teoksessaan Taisteleva humanismi (1936). Olavi Paavolainen puolestaan kiisti, ettei

hänen Etelä-Amerikkaa käsittelevä kirjansa Lähtö ja loitsu (1937) ollut matkakirja, vaan

alaotsikkonsa mukaisesti ”Kirja suuresta levottomuudesta”. Teologian professori Sormunen aloitti

kulttuurikriitillisen tutkielmansa Selvyyttä kohti II alaotsikolla ”Ihminen”. Psykologi ja filosofi

Eino Kaila puolestaan julkaisi vuonna 1934 psykologisen pääteoksensa Persoonallisuus, jossa Kaila

lähestyi ihmisen sielunelämää lähtien sen biologisista perusteista.138

Ihmisyyspainotukset näkyivät myös suomeksi käännetyissä ulkomaalaisessa tietokirjallisuudessa.

Tämä kirjallisuus valikoitui tarkoin, sillä 1920- 1930-lukujen taitteessa ollut taloudellinen

lamakausi vähensi erityisesti käännöskirjallisuuden suomentamista.139 Ajan suomennettu

merkkiteos oli Egon Friedellin kolmiosainen Uuden ajan kulttuurihistoria (1930-1933), joka oli

alaotsikoltaan: ”Eurooppalaisen sielun kriisi mustasta surmasta maailmansotaan asti.”140 Muita

kulttuurikriisiin liittyneitä käännöskirjallisuuden puheenvuoroja olivat Eduard Sprangerin

Nuoruusiän sielunelämä (1932), Arne Sörensenin Nykyajan ihminen (1937) ja Alexis Carrelin

Tuntematon ihminen (1937).

1930-lukujen ei-kaunokirjallisessa kulttuuria ruotivassa kirjallisuudessa näyttää siis olevan

läpikäyvänä teemana ihminen tai ihmisen sisäinen taso, sielu. Myös aikalaisten omat analyysit

kulttuurikriisin syistä näyttävät päätyvän usein juuri ihmiseen. Läpikäyvä kokemus näyttää olleen,

että ihminen itse on tullut ongelmaksi itselleen.141

Kulttuurikriisin ihmisyyspainotukset ovat ristiriidassa sen seikan kanssa, että Suomessa oli pitkät

perinteet nähdä kulttuuri organismina eli ihmisistä riippumattomana ”luonnonprosessina”. Tämä

ajattelutapa oli yleistä 1800-luvun vaihteessa kansallisromanttisten virtausten ansiosta, ja se olikin

pohja, jolle tuolloin nationalismia teoreettisesti pohtineet filosofit kuten Herder ja Hegel ajattelunsa

perustivat. Organismiajattelussa kulttuuri ymmärrettiin valtavaksi eläväksi elimistöksi, joka toimi

omien lakiensa mukaisesti sen kummemmin riippumatta sen piirissä eläneiden ihmisten

mielihaluista.142

138 Niiniluoto 1990, 33.
139 Kovala 1999, 306. 30-luvun käännöskirjallisuuden määrä väheni selvästi 20-luvusta.
140 Friedell 1999a, nimiösivu.
141 Pertti Karkaman mukaan painopisteen asettaminen ihmiseen itseensä ja hänen aisti- ja elämysmaailmaansa kuuluu
modernistiseen maailmankatsomukseen. Karkama 1990, 16.
142 Organismiajattelusta Orsini 1973, 421-427. Ks. Myös Barnard 2003, 53-61. Salmi 2002, 66. 1700- ja 1800-lukujen
organismiajattelua tai elimellisyyttä on usein havainnollistettu puu- tai kasvi-metaforalla, jossa jokainen kansan jäsen
on yhteydessä toisiinsa.
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Tämä vanha ajattelutapa oli saanut uutta puhtia 1800-luvun loppupuolella darwinismista, jota

organismiajatteluun yhdistämällä valtiot ja kulttuurit voitiin ymmärtää biologisiksi

organismeiksi.143 Maailmansotien välisenä aikana tällaista ajattelua ilmensi juuri suosittu Oswald

Spengler144 sekä myös Uuden ajan kulttuurihistoriallaan maailmanmaineeseen noussut Egon

Friedell145. Heikki Mikkelin mukaan suomalaista yhteiskuntaa tutkineella sosiologialla oli juuri

darvinismiin pohjautuvalla antropologiallaan maailmanmaineeseen nousseen Edvard

Westermarckin ansiosta eri kulttuureja hierarkisoiva kulttuuriantropologinen painotus. Mikkelin

mukaan maailmansotien välinen organismiajattelu onkin helppo ymmärtää juuri yhteiskunta- ja

kulttuurintutkimuksessa vallinneiden sosiaalidarvinismin ja kulttuuriantropologisten virtauksien

vaikutuksena.146

Vaikka siis 1930-luvulla oli yleistä ymmärtää kulttuuri ihmisten yläpuolella eläväksi organismiksi,

niin kulttuurikriisistä puhuttaessa aikalaiset kokivat olevansa keskellä ihmisen kriisiä.

Kulttuurikriisi -käsitteen sana ”kulttuuri” näyttää tarkoittavan 1930-luvulla enemmän kansallista

ilmapiiriä, jossa ihmisen kriisi ilmeni. Kulttuurikriisi nimettiin enemmän oireiden kuin yleisesti

spesifinä ongelmana nähdyn persussyyn, ihmisen ongelman perusteella.

Kulttuurikriisikeskustelussa ilmenneet kansallinen kulttuuri ja ihmisen ongelma ovat yhdistelmä,

joka viittaa kansalliseen identiteettiin. Stuart Hallin sanoin identiteetti "muodostetaan siinä

epävakaassa pisteessä, missä 'ääneenlausumattomat' subjektiviteettia koskevat tarinat tapaavat

historian ja kulttuurin kertomukset".147 Identiteetin muodostamisessa läsnä on siis juuri ihmisen

subjektiviteettia eli eräänlaista ihmiskäsitystä koskeva, usein määrittelemättä jätetty tieto ja se

kulttuurinen konteksti, jonka keskellä ihminen elää.

Kansalliset kulttuurit ovat olleet modernissa maailmassa keskeisiä kulttuurisen identiteetin

lähteitä.148 Se että 1930-luvulla suomalainen sivistyneistö liitti kulttuurikriisin ihmisen ongelmaan,

on saanut minut suuntaamaan katseeni sivistyneistön kansalliseen identiteettiin ja siihen, kuinka sitä

rakennettiin 1800-luvulla, nationalistisen projektin alkuaikoina. Seuraavassa luvussa keskityn

tarkastelemaan sitä.

143 Klinge 1972, 33. 1910-luvulla tällaista ajattelua toi esiin ruotsalainen Rudolf Kjellén, jonka ajattelu vaikutti Klingen
mukaan ajan suomalaiseen sivistyneistöön. 32-34.
144 Spengler 2002, 40-41; Massa 1954, 97, 76-77, 120-122.
145 Friedell 1999a, 36-37. Friedellin mukaan valtio ei ollut pelkkä organisaatio, vaan elävä organismi.
146 Mikkeli 1996, 126.
147 Hall 1999, 11.
148 Hall 1999, 45. Hall pitää kansallista identiteettiä yhtenä kulttuurisen identiteetin keskeisimpänä puolena. Hall 1999,
19.
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III SUOMALAISEN SIVISTYNEISTÖN KANSAAN

SUUNTAUTUNUT IDENTITEETTI

Suomalainen sivistyneistö on ryhmänä ja käsitteenä ajallisesti suhteellisen nuori ilmiö. Sellaiseen

suomalaiseen kulttuuriperintöön, jonka meidän aikamme tunnistaa suomalaisuudeksi, itsensä

identifioivaa sivistyneistöä ei missään laajemmassa mitassa ole ollut olemassa ennen 1800-lukua.

Tarkastelen tässä luvussa sitä, minkälaiseksi sivistyneistön kansallinen identiteetti muodostui

nationalistisen projektin alkuaikoina 1800-luvun alkupuolella. Tämä on tärkeä tietää siksi, että voi

ymmärtää sen historiallisen kontekstin, joka määritteli myös 1930-luvu sivistyneistön identiteettiä.

3.1 Sivistyneistön kansallisen projektin synty

Suomalaisen nationalistisen projektin syntyminen 1800-luvulla oli riippuvainen eräistä

suurvaltapolitiikkaan liittyvistä historiallisista käännekohdista. Vuosina 1808-1809 käytiin Venäjän

ja Ruotsin välillä sota, jonka Ruotsi hävisi. Sota oli osa laajempaa eurooppalaista konfliktia, joka

alkoi Ranskan vallankumouksesta 1789 ja loppui Napoleonin kukistumiseen päättymiseen vuonna

1814. Ruotsin ja Venäjän välisen sodan seurauksena entinen Ruotsin valtakunnan osa Suomi

liitettiin Venäjän keisarikuntaan. Sodan vielä ollessa käynnissä vuonna 1809 Venäjän keisari

Aleksanteri I kutsui koolle Porvoon valtiopäivät, joilla Suomi sai ensi kertaa hallinnollisen,

oikeudellisen ja alueellisen statuksen omana yksittäisenä valtionaan, Suomen

suuriruhtinaskuntana.149

Matti Klinge on tuonut esiin sen kuinka ennen vuotta 1809 Ruotsin valtakunta oli muodostanut

toimivan valtiollisen kokonaisuuden, jossa Pohjanlahti toimi yhdistävänä elementtinä. Tällöin

kielelliset tai kulttuuriset tekijät eivät olleet valtion yhteenkuuluvuuden keskeisimpiä tekijöitä.150

Maailmanpolitiikan mullistusten liikkeelle sysäämien tapahtumien johdosta Suomessa oli vuoden

1809 jälkeen mahdollisuus rakentaa etnisyyteen perustuvaa kansakuntaa ja kansallista identiteettiä.

Uusista ulkoisista puitteistaan huolimatta Suomi oli kuitenkin sisäisesti hyvin epäyhtenäinen maa.

149 Klinge 1997b, 11-12. Matti Klingen mukaan Suomen kansallinen identiteetti hahmotettiin ensimmäisen kerran
näkyvästi juuri Porvoossa 1809. Klinge 1997a, 173. Heikki Ylikangas on huomauttanut, että Suomen autonomia
tarkoitti pitkään pienen väestöryhmän, virkamiehistön autonomiaa suhteessa Venäjään. Ylikangas 1986, 109.
150 Klinge 1982, 62.
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Sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset olot olivat hyvin erilaisia eri puolella maata.151 Kansalla oli

yhteinen kieli, mutta vaikka suomalaista kirjakieltä oli kehitetty jo 1500-luvulta lähtien, niin 1800-

luvun alussa Suomessa puhutun kielen muodot erosivat toisistaan huomattavasti nykypäivän

murteita enemmän.152 Ylä- ja alaluokkaa erotti toisistaan syvä kuilu. Suomea puhuvaa enemmistöä

johti ruotsinkielinen yläluokka, joka oli myös kulttuurisesti suuntautunut Ruotsiin. Tästä johtuen

koko hallintojärjestelmä oikeuslaitoksineen oli ruotsinkielinen. Yläluokassa ei myöskään ennen

autonomian aikaa ollut ilmennyt mitään laajamittaista kiinnostusta kansan kulttuuria kohtaan.

Ennemmin kansa oli yläluokalle ”toinen”, jota vasten se peilasi omaa kulttuurista identiteettiään.153

Vuoden 1809 jälkeen sivistyneistö olikin uudessa tilanteessa. Vanha yläluokka oli saanut

mahdollisuuden pitää valta-asemansa myös Venäjän vallan aikana, mutta vastineeksi sen oli

otettava etäisyyttä suuntautumisestaan ruotsalaiseen kieleen ja kulttuuriin. Kaiken kaikkiaan vuoden

1809 jälkeinen tilanne oli ristiriitainen. Kieleltään ja kulttuuriltaan valtaosaltaan suomalainen alue

oli siirretty Venäjän vallan alle, ja sen yläluokan muodostivat oman kulttuurinsa omaavan

ruotsinkielisen eliitin jäsenet.

Tämä uusi tilanne olisi voinut muuttua varsin toiseen suuntaa, jollei Euroopassa olisi

samanaikaisesti 1800-luvun alussa ollut vallalla vahva kansallisromanttinen innostus, joka korosti

kansallista menneisyyttä ja juuria. Eräänlaisena Ranskan vallankumouksen seurausilmiönä se

kiinnitti huomiota juuri kansankulttuuriin. Kansasta tuli yleiseurooppalaisesti sivistyneistön

harrastus ja mielenkiinnon kohde.154

Kansallisromantiikka sopi sinänsä hyvin suomalaisen sivistyneistön uuteen tilanteeseen, sillä

Suomessa kansan henkinen perinne oli oikeastaan ainoa aito suomenkielisen muinaisuuden jäänne.

Niinpä myös Suomessa kiinnostuttiin yleiseurooppalaiseen tapaan vanhasta suullisesta

kansanrunoudesta. Kansanrunousinnostus alkoi 1810-luvulla ja huipentui 1830-luvun alussa

Suomalaisen kirjallisuuden seuran perustamiseen ja Elias Lönnrotin Kalevalan (1835)

julkaisemiseen.155

151 Ks. esim. Klinge 1982, 7-22, 181-189; Sulkunen 2004, 11-13.
152 Suomen kielioloista 1800-luvulla: ks. Pulkkinen Paavo 1989, 306-326.
153 Sulkunen 2004, 11. Sulkusen mukaan suomalaisuus näyttäytyi ennen 1800-luvun kansallista innostusta
sivistyneistölle barbaarisena.
154 Kohn 1973, 328. Erityisesti kansallisromantiikka vaikutti Keski- ja Itä-Euroopassa, joissa nationalismi ei voinut
sovittaa itseään vanhojen valtiorajojen sisäpuolelle.  Esim. Englannissa tai Ruotsissa tämä onnistui etnisyyden ja
valtionrajojen täsmätessä paremmin. Ks. myös Salmi 2002, 64-65.
155Wilson 1985, 24-31.
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Kiinnostus kansanrunouteen ja siitä johtuva kehitys Kalevala huipentumanaan oli merkittävä tekijä

sivistyneistön kansallisen identiteetin muodostumisessa. Kalevala osoitti ensinnäkin, että suomen

kielellä voidaan saada aikaan ylevää kulttuuria. Aikalaisten näkökulmasta suomi nousi

sivistyskielten asemaan. Toisekseen Kalevalaa pidettiin sen ilmestyessä teoksena, joka avasi

ikkunan myös Suomen kansan menneisyyteen. Kolmanneksi Kalevala antoi suomalaisille paljon

kaivattua ulkomaista huomioita. 156

Kalevala ja koko kansanrunousinnostus vaikutti myös sivistyneistön ymmärrykseen itsensä ja

kansan suhteesta. Ennen etäinen ja tuntematon kansa tuli yhtäkkiä lähemmäksi, olihan kaikki se,

mikä oli suomalaisuudesta juuri löydetty lähtöisin kansan syvistä riveistä.157 Suomalaisen

nationalismin rakentamisessa korostuikin kansanrunousajattelun vaikutuksesta se, että uuden

kansallisen identiteetin, suomalaisuuden, ajateltiin kansallisromantiikan mukaisesti pulppuavan

alhaalta ylös. Samalla kansallista identiteettiä kuitenkin rakennettiin ylhäältä alas.158

Suomalaista kansallista identiteettiä rakensi 1800-luvun alkupuolella pieni ydinjoukko, joka

ryhmittyi Suomen ainoan yliopiston ympärille, ensin Turkuun ja myöhemmin Helsinkiin.

Karrikoidusti sanottuna suomalainen kansallinen identiteetti keksittiin tämän pienen eliittijoukon

toimesta. Se valikoi ja päätti mitä suomalaisuuteen otettiin mukaan sekä miten sitä perusteltiin.

Elias  Lönnrot  kokosi  klassisen  koulutuksensa  näköisen  kansalliseepoksen.  J.  V  Snellman  kirjoitti

saksalaisilta ajattelijoilta suuntaviivat saaneena kansallisfilosofiaa. J. L. Runeberg ylisti

suomalaisuutta ja suomalaisia ruotsinkielisissä runoissaan.159

On tärkeätä huomata, että suomalainen sivistyneistö rakensi itselleen kansallista identiteettiä, johon

kuului käsitys kansasta sivistyneistön aseman määrittäjänä. Risto Alapuro onkin kirjoittanut, kuinka

kansa oli suomalaiselle sivistyneistölle sen tarvitsema historian subjekti, joka subjektiudestaan

huolimatta oli nöyrää, tyytyväistä hiljaista.  Samoin kuin monien muiden niin sanottujen

historiattomien kansojen, suomalaisten sivistyneistönationalistien omakuva rakentui vahvasti

kansan varaan. Tämä suomalaisen nationalismin piirre on Alapuron mukaan tehnyt sivistyneistön ja

kansan suhteesta varsin herkän tai latautuneen. Alapuro kuvaa sivistyneistön ja kansan välistä

suhdetta niin, että toisaalta sivistyneistö oli vallanpitäjä, mutta toisaalta se rakensi identiteettiään

156 Ks. Wilson 1985, 31-35, 105-108.  Jopa teoksen kokoaja ja muokkaaja Lönnrot uskoi kansanrunouden avulla
voitavan saada selville jotain historiallisista tapahtumista. Ks. myös Klinge 1997b, 87-89.
157 Kansan suullinen runous oli ainoa todiste historiallisen suomalaisuuden olemassaolosta. Wilson 1985, 24.
158 Alapuro 1997, 142-143.
159 Matti Klingen mukaan viisi miestä: Snellman, Lönnrot, Runeberg, Topelius ja Cygnaeus muodostivat sen pienen
piirin, joka loi Suomi-käsityksen. Klinge 1997a, 185.
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vallanalaisten varaan. 160 Myös 1800-luvun poliittista historiaa tutkinut Ilkka Liikanen on sivunnut

samaa asiaa todetessaan, että kansan nimeen vannoivat ensimmäiset fennomaanit ja Suomen

nykyinenkin tasavaltalainen hallitusmuoto perustuu kansansuvereenisuuden ajatukselle.161 Tästä

johtuen kansa on ollut suomalaisen sivistyneistön poliittisen kulttuurin avainkäsitteenä koko

Suomen olemassaolon ajan. Liikasen mukaan ”vetoaminen kansaan ja kansan tahtoon on alusta

alkaen muodostunut suomalaisen poliittisen retoriikan pohjavirran”.162

Risto Alapuro on korostanut, että ruotsinkielisellä yläluokalla oli poikkeuksellisen hyviä syitä

omaksua kansan enemmistön kieli ja kulttuuri. Suomalainen hallintorakennelma hyötyi siitä, että

Suomi oli taloudellisesti kehittyneempi kuin Venäjä. Muualla yläluokan valta-asemaa piti yllä

feodaalinen luokkavalta, jota Suomessa ei ollut. Nationalismin omaksuminen ja sen rakentaminen

toimi yläluokan oman vallan vahvistajana.163

Suomalainen nationalistinen sivistyneistö nosti siis kansan jalustalle, mutta ei suinkaan määräävään

asemaan, sillä kansan piti subjektina olla nöyrää ja hiljaista. 164 Matti Klingen mukaan suomalaisista

J.V. Snellmankaan ei halunnut luoda kansasta lähtöisin olevaa uutta johtokerrosta tai eliittiä.

Snellman pyrki ensisijaisesti säilyttämään vallan vaihtamalla vain kielensä.165 Myöskään Liikasen

mukaan sivistyneistö ei halunnut nähdä kansaa aktiivisena toimijana.166

Suomalaisuusliikkeen historiaa kirjoittaessa on usein korostunut se kuinka sivistyneistön harrastus

kansankulttuuria kohtaan 1800-luvun alkupuolella toimi koko suomalaisen kansallisen

”heräämisen” perustana. On kuitenkin huomioitavaa, että kansallinen identiteetti levisi laajempiin

joukkoihin vasta myöhemmin 1800-luvun loppupuolella. Vaikka vuosisadan alun sivistyneistöllä

oli vaikutuksensa laajojen kansankerrosten omaksuman suomalaisen kansallisen identiteetin

rakentumiseen, niin vuoden 1809 jälkeisen kansallisen eliitin oli kuitenkin luotava kansallisen

identiteetti ensin itselleen. Tämä on merkittävää muistaa, jotta ymmärrettäisiin se, että sivistyneistö

joutui myös näkemään vaivaa oikeuttaakseen uuden kansallisen ja kulttuurisen identiteetin itselleen.

Uudesta identiteetistä oli tultava sivistyneistölle uskottava, ennen kuin sitä levitettiin kansan pariin.

Uusi nationalistinen kansallinen identiteetti vaatikin älyllisiä ja teoreettisia perusteluja.

160 Alapuro 1997, 142-143.
161 Liikanen 2003, 257. Liikanen 2005, 232-233.
162 Liikanen 2003, 257.
163 Alapuro 1997, 20-21.
164 Alapuro 1997, 142-143.
165 Klinge 1968, 331-332.
166 Liikanen 2005, 230-231.
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3.2 Kansansieluajattelu

Suomalaisen latautuneen sivistyneistö - kansa suhteen muotoutuminen ei kuitenkaan ollut

ainutlaatuista, sillä kansan subjektikseen ottavia ajattelumalleja oli luotu muualla jo aikaisemmin

kuin 1800-luvulla suomalaisen sivistyneistön niistä innostuessa. Kyseessä ovat teoriat kansan

omaamasta sielusta tai hengestä ja näihin liittyvät kuvaukset kansanluonteesta, joista puhuminen

yleistyi länsimaissa valistuksen ja romantiikan aikana 1700-1800-luvuilla. Euroopan uskonnollinen

yhtenäisyys oli aikaisemmilla vuosisadoilla rakoillut ja tarvetta oli syntynyt uusille maailman

rakennetta jäsentäville ajattelumalleille. Niinpä maailmaa alettiin jäsentää entistä enemmän

jakaantuneeksi erillisiin kansoihin.167 Kansanhenki, -luonne tai sielu käsitteillä viitattiin kansan

jäsenien sisällään kantamaan henkiseen tai psyykkiseen erikoisleimaan. Yleisesti ottaen tällaisen

voiman on nähty vaikuttavan kansallisten kokonaisuuksien sisällä ja ilmentävän itseään mm.

kielessä, tavoissa, folkloressa ja kansakunnan laillisessa järjestyksessä.168

Kansanhenki tai kansansielu sanoja on käytetty usein päällekkäin kuvaamaan kansallisuuden

ilmenemistä tietyssä väestöryhmässä. Näiden termien erona voi nähdä sen, että kansansielu viittaa

ihmiseen, jokaisen yksilön sisällään kantamaan ”kansallisuuden siemeneen”. Kansanhenki

puolestaan viittaa enemmän kollektiiviseen kansaa toisiinsa yhdistävään ja muista erottavaan

tunteeseen. Eräät ajattelijat, kuten J. V. Snellman ovat puhuneet kansallishengestä, joka puolestaan

on hyvin lähellä kansanhenkeä, mutta viittaa ehkä enemmän kansaan selvärajaisena poliittisena

yhteisönä, valtioon tai kansallisvaltioon. Käsitteistöä ovat vielä sekoittamassa kansanluonne tai

kansallisluonne -termit. Jos henki- ja sielu -sanat viittasivat johonkin sisäiseen kokemukseen

tunteena, niin luonne -sanat taas viittaavat kansan ulkoisesti esillä oleviin piirteisiin kuten

käyttäytymismalleihin ja fyysisiin ominaisuuksiin.169 Näiden kaikkien termien ongelmana on se,

että niitä ei ole käytetty yhtenäisesti. Esimerkiksi Snellman puhui kansallishengestä viitaten laajaan,

kaikkien jakamaan henkeen, mutta pohti sitä tarkasti myös yksilötasolla, erittelemättä kuitenkaan

mitään toista yksilöön viittaavaa termiä170.

167 Saukkonen 2005, 94.
168 Rotenstreich 1973, 491-492.
169 Ks. Rotenstreich 1973, 491-492. Jotkut tutkijat ovat pitäneet kansanluonne käsitystä  kansallisenidentiteetin
synonyymina. Saukkonen 2005, 93.
170 Ks. Snellman 2001, 34-53. Koko Valtio-opin johdanto-osuus pohtii kansallishenkeä.
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Käsitteiden hajanaisuus on ilmennyt myös eri kielien käännöksissä kansanhengestä tai –sielusta.

Englannin kielessä käytetään sanaa ”national character”, joka viittaa merkitykseltään kansalliseen

luonteeseen tai olemukseen. Kansanhenki -käsitteet ovat kiinnostaneet eniten lähinnä saksankielisiä

ajattelijoita, mitä kuvaa myös se, että saksan kielessä on asiaa ilmaistu sanoilla ”volksgeist”,

”volksseele”, ”nationalgeist” tai ”geist der Nation” ja ”volkscharakter”. Suomenkielen sanat

kansanhenki, kansansielu, kansallishenki ja kansanluonne näyttäisivät seuraavan tätä saksankielistä

traditiota. Yleisimmin oppineiden käytössä on ollut sana ”volksgeist”, jota esimerkiksi Hegel käytti.

Käsitteen määrittelyä sielun ja hengen välillä ei myöskään helpota se, että pelkkä sana ”geist”

viittaa sanakirjan mukaan henkeen, henkiseen elämään, sieluun, järkeen ja ymmärrykseen171. Onkin

huomattavaa, ettei kansansielu-käsitteistölle löydy suoraa vastinetta nykyaikaisesta tieteellisestä

käsitteistöstä. Tuija Pulkkinen on verrannut Snellmanin henki -käsitettä nykyajassa käytettävään

kulttuuritradition käsitteeseen, 172 mutta toisaalta Marja Jalava on huomauttanut, että

kansallishengen käsitteestä jää näin tulkiten pois sen uskonnollis-mystinen ulottuvuus.173

Selvyyden vuoksi olen pyrkinyt käyttämään Hegelin ja Herderin volksgeist-käsitteestä

suomenkielistä sanaa kansansielu. Snellmanin tapauksessa käytän hänen termiään kansallishenki

pyrkien kuitenkin erittelemään, milloin kyse on yksilön kansallisuudesta ja milloin koko kansaa

ympäröivästä hengestä. Korostettakoon vielä, että nämä asiat eivät ole erillisiä, vaan käytännössä

kyseessä ovat saman asian eri näkökulmat: yksilöllinen ja kollektiivinen.174

Yhteistä kaikille sivistyneistön kansaa kuvaamaan luomille termeille on se, että niiden käyttäjä

asettaa itsensä ylempään asemaan suhteessa kansaan. Näillä termeillä puhuja pitää itseään

tiedostavana olentona suhteessa käsitteeseen, joka kuitenkin esitetään ”tavalliselle kansalle” pitkälti

tiedostamattomana mutta ohjaavana voimana.175 Kysymys on eliitin kulttuurisesta vallasta määrittää

asioita.

Kansansielu, luonne tai -henki ovat käsitteinä peräisin romantiikan ajalta, mutta ne esiintyvät yhä

meidänkin aikanamme. Nämä käsitteet ymmärretään meidän aikamme arkipuheessa usein

jonkinlaisena isänmaallisena tunteena, jota ei tarkemmin eritellä, mutta joka kuitenkin näyttäytyy

pätevänä selityksenä maailmasta.  Psykologi Liisa Keltikangas-Järvisen sanoin kansanluonne on

171 Klemmt & Rekiaro 1994.
172 Pulkkinen 1989, 45.
173 Jalava 2005, 174. Alaviite 543.
174 En siis tässä työssä keskity pohtimaan ulkoisesti ilmenevää kansanluonnetta. Kansanluonne liittyy kansansieluun
kylläkin siten, että ”aidon ja oikean” kansaluonteen on usein ajateltu pulppuavan kansansielusta.
175 Alasuutari 1998b, 157. Alasuutari puhuu tässä yhteydessä älymystöpuheesta.
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”tutun ja ymmärrettävän tuntuinen selitys ja samassa siinä on ripaus tiedettä”. Keltikangas-Järvinen

määrittelee kansanluonteen pitävän sisällään viittauksen eräänlaiseen kollektiiviseen

perinnöllisyyteen, hänen mukaansa jokainen suomalainen kantaa sisimmässään ”samanlaisuuden

siementä” 176. Stuart Hall on todennut, että kansallisluonteen esitetään kansallista kulttuuria

kerrottaessa olleen ”olemassa alusta alkaen, yhtenäisenä ja jatkuvana, ’muuttumattomana’ kaikissa

muutoksissa, ikuisena.” Hallin mukaan kansallisluonteen esittäminen onkin esimerkki siitä, miten

alkuperän, jatkuvuuden, tradition ja ajattomuuden painottaminen on yksi strategia kansallisen

kulttuurin kertomisessa. Kansallinen identiteetti esitetään aina joksikin alkuperäiseksi, joka on aina

ollut osana asioiden todellisuutta. 177

Nathan Rotenstreich on koonnut yhteen kansansielu-käsitteen kehityshistoriaa. Hänen mukaansa

yksi käsitteen alkujuurista on Vicon (1668-1744) ajatus kansan ja yhteisön geneettisestä aspektista,

jossa ”terve järki tai arkijärki” on yhteisesti jaettu ominaisuus. Myös Edmund Burken (1729-1797)

näkemykset kansojen historiallisuudesta ja niiden kehitystä ohjaavista voimista vaikuttivat käsitteen

historialliseen muotoutumiseen.178

Montesquieu (1689-1755) puhui “kansakuntien yleisistä hengistä”, jotka olivat erilaisten tekijöiden,

kuten ympäristön ilmaston ja uskonnon tulosta. Montesquieu puhui myös kansojen ”huumoreista ja

mielenlaaduista”, joita hallitsevien oli hänen mukaansa seurattava. Myöhemmin Friedrich Carl von

Moser (1723–1798) käytti Montesquieun ajatuksia nationalistisemmassa kontekstissa.179

Ajattelijoista David Hume (1711-1776) erotteli kansansielun moraalisiin ja fysikaalisiin tekijöihin.

Hume myös siirtyi ihmisryhmien kuvailemisesta niiden arvottamiseen, sillä hän piti tumma- ja

valkoihoisten välistä arvohierarkiaa luonnon luomana.  Myös valistusfilosofi Voltaire (1694-1778)

puhui kansansielusta. Hänelle ihmisen henkiseen puoleen vaikuttavia tekijöitä olivat ilmasto,

hallintotapa ja uskonto. Lakitieteen puolella Historiallinen koulu korosti sitä, kuinka kansakunnan

lait määräytyivät sen mukaan, minkälainen kansa oli kyseessä.180

Kansansielu –käsitteen yksityiskohtaisimpia kehittäjiä olivat myös suomalaiseen nationalistiseen

ajatteluun läheisesti liittyvät Johan Gottfried von Herder (1744-1803) ja Georg Wilhelm Friedrich

Hegel (1770-1831). Kansansielu tai -luonne käsitteellä on ollut merkittävä osa suomalaisen

176 Keltikangas-Järvinen 1996, 217.
177 Hall 1999, 48-49.
178 Rotenstreich 1973, 492.
179 Rotenstreich 1973 492.
180 Rotenstreich 1973 492-494.
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kansallisuusaatteen historiassa. Erityisesti se näkyi 1810-luvulla alkaneessa kansanrunoutta kohtaan

suuntautuneessa romanttisessa innostuksessa. Innostuksen taustalla olivat kansallisuusfilosofi

Herderin opit kansanrunoudesta kansan todellisen sielun heijastumana.181 Herder liitti kansansielu -

käsitteen voimakkaasti kieleen, jonka hän näki kansansielun historialliseksi välittäjäksi.  182

Herderin mukaan kansallisuuksien väliset erot olivat aineellisen ympäristön muokkaamia. Lisäksi

toisistaan poikkeavat historialliset tapahtumat olivat Herderin mukaan vielä lisänneet eroavuuksia

siten, että jokaisesta kansasta tuli oma ainutlaatuinen kulttuurinen ja orgaaninen yksikkönsä.183

Yksittäiset kansat kulkivat kohti utooppista ihmisyyden tilaa, johon ne pääsivät kehittämällä vain

omaa kansallista omalaatuisuuttaan.184

Herderin ilmentämässä organismiajattelussa oli kyse yhteisöllisyyden ja kansallisten erojen

selittämisestä. Kun kansa käsitettiin organismina, kansallinen yhteisöllisyys käsitettiin yksilölle

synnynnäisenä tekijänä. Kansojen orgaaniset rakenteet heijastuivat Herderin mukaan niiden

kansansielussa, joka oli kansan kulttuurinen ja historiallinen muoto185. Kun kansa ajateltiin

orgaanisena, oli myös mahdollista osoittaa sen historiallinen jatkuvuus muinaisesta menneisyydestä

nykypäivään. Eri sukupolvien yhdistävä tekijä oli kansansielu, joka kantoi mukanaan eräänlaista

”kansakunnan koodia”, opastavaa voimaa. Herderin historialliseen kansaan eivät kuuluneet

pelkästään jokapäiväistä elämäänsä eläneet aikalaiset, vaan myös heidän läheiset ja kaukaiset esi-

isänsä ja -äitinsä.186

Kieli oli Herderille kansansielun ruumiillistuma samoin kuin yksilön uniikin persoonallisuuden

ilmentymä. Hukkaamalla kielensä, Kansa tuhosi itsensä kielessään ja kansallistietoisuudessaan.

Myös sekoittumista muiden kansojen kanssa oli Herderin mukaan vältettävä.187 Kansakunnalle oli

kuitenkin saattanut käydä niin, että se oli livennyt orgaanisesti määrätystä kehityslinjastaan. Tällöin

Herderin mukaan ainoana keinona oli kerätä vielä jäljellä olevaa kansanrunoutta, josta ilmeni

181 Ks. Wilson 1985, 21-29.
182 Rotenstreich 1973 491-492.
183 Rotenstreich 1973 491-492. Tämä Herderin ajatus oli peräisin hänen kunnioittamaltaan Montesquieulta.
184 Rotenstreich 1973 491-492.
185 Wilson 1985, 23. Barnardin mukaan Herderin kansallisessa filosofiassa oli kaksi operatiivista termiä: kansa ja
kansansielu. Barnard 1965, 61.
186 Tätä samaa kansan historiallisuutta korosti myös Historiallinen oikeuskoulukunta, joka piirissään pohti
oikeusjärjestelmän ja kansallisuuden yhteyttä. Koulukunnassa vaikuttanut Friedrich Carl Savigny (1779-1861) puhui
kansan ja lain orgaanisesta yhteydestä. Herderin tavoin Historiallisen oikeuskoulun kiinnostus kohdistui historialliseen
kansaan. Sen koettiin elävän yhdessä kokonaisuutena oikeusjärjestelmän kanssa ja ennen kaikkea määrittävän sitä.
Manninen 1987, 17. Rotenstreich 1973, 494.
187 Barnard 1965, 58.
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kansan historiallinen ja kulttuurinen muoto. Kansanrunous oli kielen uljain ilmaisumuoto ja se

kuvasi kansansielun ydintä, yhteisön sosiokulttuurista kaavaa.188 Kyse oli siis jonkinlaisesta

kansansielun varmuuskopiosta, joka oikealla käsittelyllä voitaisiin palauttaa takaisin ja jolla

kansakunta voitaisiin saada oikealle radalleen.

Herder kutsuikin kansanrunoja muun muassa ”kansansielun ilmentymiksi” sekä ”kansallisuuden

arkistoiksi”. Niistä oppimalla saattoi Herderin mukaan sisäistää ”kansan ajattelumallin ja sen

tunteiden kielen”. Lisäksi kansanrunoista voitiin Herderin mukaan joskus rekonstruoida

historiallisia tapahtumia. Herder kehottikin aikalaisiaan kiireisesti keräämään vielä jäljellä ollutta

kansanrunoutta, jotta eksyksissä olevat kansat pääsisivät toteuttamaan itseään omista

lähtökohdistaan käsin. Kansanrunoutta suullisesti välittäneet kansanrunoilijat olivat kansansielun

tulkkeja, koska he olivat Herderin mukaan alkujaan elimellisesti yhteydessä kulttuurinsa kanssa.189

Kansanrunoilijat olivat parhaiten sopusoinnussa sen kanssa, joten he pystyivät välittämään

parhaiten kansakunnan ”aidon” luonteen ja kansan ominaisuudet.

Kansansielulla oli tärkeä osa koko Herderin kansallisuusfilosofisessa järjestelmässä. Kansansielun

mahdollistavalle orgaaniselle pohjalle rakentuneet kansat jakoivat maapallon keskenään. Tästä

juontuikin Herderin kansallisfilosofian keskeinen teema, eli nationalismin ja internationalismin

rinnakkaiselo. Herderillä nationalismi ja internationalismi liittyivät historialliseen kehitykseen.

Herderin käsitys historian kulusta oli se, että kaikki kansat etenivät kohti utooppista ihmisyyden

tilaa (Humanität), jossa kansalliset erot häviäisivät.190. Tähän yhtenäisyyteen päästiin kuitenkin vain

kansallisten erojen kautta. Herderin mukaan kansojen olikin parhaimpansa mukaan kehitettävä

kulttuuriaan, tapojaan, lakejaan ja uskontoaan, eli viljellä omia kansallisia luonteenpiirteitään.

Kaikilla kansoilla oli siis oma kansallinen lähetystehtävä suoritettavanaan.191 Kansallinen ja

ylikansallinen humanisaatio oli yksi yhtenäinen prosessi.192

Kaiken nationalismin ja internationalismin yläpuolelle Herder asetti kristinuskon Jumalan. Kaikkea

ohjasi voima, Kraft, joka oli Herderille yksiselitteisesti jatkuvaa jumaluuden manifestoitumaa.193

Barnardin mukaan Herder ei ollut ensimmäinen visioissaan jumalan valtakunnasta maan päällä,

188 Wilson 1985, 22-23.
189 Wilson 1985, 24.
190 Herderin Humanitätiä ei pidä sekoittaa ihmiskuntaan itseensä, eikä myöskään ihmisyyteen siinä muodossa, kun se
viittaa rakkauteen ihmisiin. Ennemmin se oli jonkinlainen menneisyyden ja tulevaisuuden sinällään pitävä prosessi.
Toisaalta Herderillä oli itselläänkin vaikeuksia määritellä käsitettä. Barnard, 1965 91-92, 108.
191 Wilson, 1985, 23.
192 Barnard 1965, 86-87.
193 Barnard 1965, 52.
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mutta vain harvat ovat menneet asiassa niin pitkälle, mitä Herder teki: Hän kielsi uskonnollisen ja

maallisen maailman erillisyyden. Barnardin mukaan Herderin pääratkaisu monessa suhteessa oli

tuoda maallisia arvoja uskonnolliselle tasolle ja päinvastoin.194

Toinen tärkeä kansansielukäsitteen kehittelijä oli Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831),

Hegel oli ottanut kansansielu-termin käyttöön vuonna 1801 puhuessaan ihmisen sisemmästä tasosta,

jota tavat, normit ja perustuslait hänen mukaansa muotoilivat.195

Hegel oli ilmeisesti omaksunut kansansielukäsitteen Herderiltä kuten myös useat muut

kansanrunoutta koskevat ajatuksensa. Myös Hegelin määrittelemään kansansieluun kuului kansa

kaikkine historiallisine ja kulttuurisine saavutuksineen.196 Hegelille ”Volksgeist” merkitsi kuitenkin

enemmän kulttuurin sielua kuin määrätyn kansakunnan historiallista olemassaoloa. Useatkin kansat

saattoivat kuulua samaan kulttuuriin, joka edustaa määrättyä ideaa.197 Hegelin sekä yksilö- että

kansakuntatasolla yksilöllistämä kansansielukäsite levisi laajempaan sanastoon ja intellektuellien

liikkeiden käyttöön 1800-luvun aikana.198

Hegel syvensi Herderin kansansieluajattelua. Nathan Rotenstreichin mukaan Hegelin tärkein anti

kansansielu-käsitteen kehittelyssä onkin se, että hän määritteli termiä yksilötasolla. Hegel esitti ensi

kertaa, miten yksilö kehittyy kansakunnan jäseneksi. Omaksuessaan yhteisön normeja yksilö kävi

Hegelin mukaan läpi useita muutoksia mutta ei kuitenkaan menettänyt kiinteää identiteettiään,

johon kuului kansansielun ohjaava vaikutus. Yksilön asema oli tässä teoriassa olla kansansielun

tiedoton välikappale.199

Kansansielukäsitys liittyi lopulta tärkeänä tekijänä koko Hegelin kansallisfilosofiseen järjestelmään.

Yksittäiset kansansielut ohjasivat Hegelin mukaan kansallishenkenä kansakunnan kehitystä, joka

taas oli maailmanhengen tai universaalihengen kehitystä.200

Maailmanhenkeen liittyi kiinteästi käsitys maailmanhistoriasta, joka oli Hegelin mukaan maailman

kansojen tuomioistuin. Maailmanhistoria määritti sen, mikä kansa sai elää ja kuinka kauan. Hegelin

194 Barnard 1965, 88. Toisaalta Herder erotti uskonnon ja kirkon, sekä kritisoi usein jälkimmäistä. Herderille Uskonto
yhdisti ihmiset, dogmit erottivat heidät toisistaan. Barnard 1965, 90; Barnard 2003, 101.
195 Rotenstreich 1973, 493. Tarkemmin siihen kuuluivat kaikki kansan työn tulokset: uskonnot, tavat, lainsäädäntö.
196 Rotenstreich 1973, 493. Tarkemmin siihen kuuluivat kaikki kansan työn tulokset: uskonnot, tavat, lainsäädäntö.
197 Airas 1956, 51.
198 Rotenstreich 1973, 493.
199 Airas  1956, 51.
200 Rotenstreich 1973, 493.
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mukaan jokainen kansa teki osaansa maailmanhistoriassa, mutta kun sen elinvoima oli kuihtunut,

niin se merkitsi sitä, että se oli tehnyt osansa maailmanhistoriassa. Hegelin opetusten mukaan tämä

esti kansojen kulttuurisen uudelleensyntymisen. Valtiot ja kansat eivät olleet mitenkään ikuisia tai

pitkiin traditioihin perustuvia, sillä niitä oli kunakin aikana olemassa siten kuin jumalallisessa

järjestyksessä oli säädetty. Ihmiskunta oli eräällä tavalla koko ajan liikkeessä, jota jumalallinen

voima sääteli.201 Tuija Pulkkisen mukaan kaikkialta Hegelin kirjoituksista kohtaakin historian,

jonka tulkinta tuo esiin toteutumistaan vaativan tulevaisuuden.202 Hegelin historianfilosofia onkin

determinismistä. Historiaa ohjasi maailmanhenki, joka on universaalihengen, eli jumaluuden

ilmentymää. Historia oli Hegelille prosessi, jossa henki tai Jumala teki työtä saavuttaakseen

itsetietoisuuttaan. Tässä työssään henki manifestoi itseänsä eri aikoina eri kansoissa ja kulttuureissa.

Niinpä todellisimman varmuuden Jumalan olemassaolosta ihminen sai juuri syventymällä

historianfilosofiaan.203

Valtion jäsenien tuli palvella omaa erityisyyttään, sillä Hegelin ajattelussa kaikilla kansakunnilla oli

oma objektiivinen todellisuutensa, jonkinlainen oma moraalin ymmärryksensä, jonka vuoksi niiden

oli keskityttävä oman kansallisen todellisuuteensa ruokkimiseen. Tämä johtui siitä, että Hegelin

mukaan kaikista rajoitteista vapaa universaalihenki oli itsessään ylimmäinen oikea.204

On selvää, että molemmat, sekä Herder että Hegel, ovat vaikuttaneet suomalaisen sivistyneistön

käsityksiin siitä, miten kansalaisuus ilmenee yksilössä. Ajattelijoista Herder oli suunnannut

ajattelunsa 1700-luvun Saksaan, joka oli hajanainen kokonaisuus. Hänen ajatuksensa sopivat

kuitenkin myös Suomeen, jossa kansallisesta kulttuuriperinnöstä ei ollut todisteena oikeastaan

mitään muuta kuin kansanrunous. Maa oli Venäjän hallussa ja sen sivistyneistö puhui ruotsia.

Kansan suullinen kulttuuriperintö oli sekin kuitenkin jo häviämässä ja viemässä mukanaan koko

kuvitellun idean Suomen kansakunnasta ja suomalaisesta kulttuurista.205

Herderiltä löytyikin lääke juuri Suomen tilanteeseen. Suomi oli juuri sellainen kansa, jonka saattoi

Herderiä tulkiten katsoa menettäneen kosketuksensa kansansielun ilmentävään kehityslinjaansa.

201 Rotenstreich 1973, 492-493.
202 Pulkkinen 1983, 64. Tuija Pulkkisen mukaan Hegelin pyrkimyksenä oli filosofiallaan kattaa kaikkien alojen
olennainen tieto kiertymälle siten eräänlaiseksi kehäksi, jossa millään sen osalla ei ole ulkopuolista edellytystä.
203 Donagan 1973, 20-21.
204 Rotenstreich 1973, 493.
205 Wilson 1985, 20-24.
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Tällöin ainoana keinona oli Herderin mukaan yrittää kerätä vielä jäljellä olevaa kansanrunoutta, jota

voitaisiin käyttää herättämään kansansielu ja siirtämään kansa oikealle kehitysradalle.206

Herderiläinen perinne ilmenikin Suomessa erityisesti sivistyneistön kiinnostuksena kansanrunoutta

kohtaan. Nämä pyrkimykset saivat monumentaalisen täyttymyksensä vuonna 1835 ilmestyneessä

Kalevalassa. Itse teoksen tekijää Elias Lönnrotia kiehtoi ajatus Kalevalasta suomalaisen

kollektiivisen kansansielun kuvastimena, sillä hän totesi jo Kantelettaren esipuheessa Herderin

hengen innoittamana kansanrunojen syntyvän jonkinlaisesta kollektiivista mielikuvituksesta. Hän

torjui vakaasti, että kukaan yksilö olisi runojen takana. Lönnrot uskoi Kalevalan olevan kansan

yhteisen hengen luomus, eikä yksittäisen runoilijan taituruuden näyte.207 Lönnrotin ajatukset

Kalevalasta suomalaisuuden kuvastimena ja lähteenä levisivät ja niitä levitettiin 1800-luvun

loppupuolella osana sivistyneistön laajempaa kansakunnan rakennusprojektia. 208

Hegeliläinen käsitys yksilön kantamasta kansalaisuudesta oli teoreettisempi ja yksityiskohtaisempi.

Suomessa siitä sai vaikutteita erityisesti J.V  Snellman, jonka suomalaista nationalismia varten

kirjoittamaa kansansieluteoriaa käsittelen seuraavassa alaluvussa.

3.3 J. V. Snellmanin kansallishenki

J.V. Snellman kehitti kansallisfilosofiaansa vuonna 1842 ilmestyneessä Valtio-opissaan (Läram om

staten) Snellman käsitteli teoksessaan kansakuntaa ja valtiota siltä ihmis- ja

persoonallisuuskäsityksen pohjalta, jonka hän oli luonut pääteoksessaan Idee der Persönlichkeit.209

J.V. Snellman käytti systemaattisesti teoksessaan Valtio-opissaan yksilöä kansaansa yhdistävästä

tekijästä termiä kansallishenki. Kansallishenki olikin Snellmanin ajattelussa keskeisellä sijalla, sillä

se oli Snellmanille koko kansallisuuden olemassaolon ehto. Jo heti Valtio-oppinsa alussa, Snellman

206 Wilson 1985, 23-24.
207 Wilson 1985, 32-33.
208 Wilson 1985, 35-38. Käsitystä Kalevalasta kansansielun kuvastimena edisti muun muassa. Sakari Yrjö Koskinen.
Wilson  1985, 40-42 Yrjö-Koskinen myös jarrutteli SKS:n esimiehen ominaisuudessa uusia tieteellisempiä tulkintoja
Kalevalasta ja Lönnrotin roolista. Sulkunen 2004, 204.
209 Jalava 2005, 166.
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torjui ajatukset valtion muodostumisesta pelkästään jonkinlaisen yhteiskuntasopimuksen pohjalle.

Valtio-opin johdanto alkaakin alaotsikolla: ”Valtion organisaatio sisältää sopimuksen; valtion

säilyminen ei kuitenkaan ole sen varassa”.210 Snellmanin mukaan valtion käsittäminen vain

yhteiseksi sopimukseksi johtaisi suuren massan tyranniaan, jossa yksilön vapaus olisi riippuvainen

massojen hetkellisistä oikuista.  Hänen mukaansa mikään sopimus ei itsessään synnytä valtiota,

vaan taustalla on kansassa elävä henki, joka pitää yllä valtiomuotoa. Snellmanin mukaan

kansakunta pysyy hengissä ainoastaan kansakunnan siveellisen hengen ansiosta, olipa sen

hallitusmuoto mikä tahansa.211 Ilkka Liikanen onkin todennut, että näkemys siitä, että

kansallishengen kehitys on valtion olemassaolon perusta, erotti Snellmanin liberaaleista opeista,

joissa valtiollisen toiminnan lähtökohtana oli kansan ja hallitsijan solmima sopimus.  212

Snellmanin kansallishengellä oli kaksi tasoa. Toisaalta se oli kansakunnan yläpuolella elävä henki,

mutta toisaalta myös yksilön sisältä kumpuava voima. Snellmanin selitti, että: ”kansallishenki

yksilössä elävänä lyö leimansa sekä tahtoon että kykyyn toimia kansakunnan nimissä ja omana

päämääränään olevan valtion nimissä”.213 Snellmanin mukaan kaikki yhteiskunnan instanssit, ”jotka

eivät vastaa tätä kansassa elävää henkeä, jäävät tyhjäksi, täysin merkityksettömäksi sanaksi,

sisällyksettömäksi muodoksi”.214 Kansallishenki olikin Snellmanille selvästi yksilöä ja yhteisöä

yhdistävä side, joka eli sekä objektiivisena henkenä, että subjektiivisena tunteena yksilön sisällä.

Jälkimmäistä eli kansallishengen yksilöllistä puolta Snellman kehitti teoreettisesti.

Snellman jatkoi Hegelin aloittamaa erittelyä jakamalla yksilöön kiinnittyvän kansallishengen

kahteen osaan215, joista toinen oli sidoksissa perinnölliseen yksilön syntymästä saamaan

kansallisuuteen ja toinen puolestaan yksilön toiminnassa ilmenevään kansallisuutta kehittävään

puoleen. Ensinnäkin kansallishengen toinen osa-alue oli kansallisuus, joka oli kullekin

kansakunnalle ominainen yleisinhimillisen sivistyksen muoto, josta koko kansakunnan olemassaolo

oli riippuvainen. Kansallisuus koostui Snellmanin mukaan kansakuntaa luonnehtivasta tiedosta ja

tavoista. Se oli myös yksilöä heimoonsa sitova side. Snellmanin mukaan ”yksilöön on istutettu

210 Snellman 2001, 34.
211 Snellman puhuu sivistyksestä ja siveellisestä hengestä. 34-38.
212Liikanen 2005, 230-231 Liikasen mukaani Snellmanin filosofiset näkemykset eivät silti tukeneet perinteistä
hallitsijan valtaa ja esivaltaideologiaa.
213 Snellman 2001, 207.
214 Snellman 2001, 37.
215 Liikasen mukaan Snellman näki Arwidsson tapaan kansanomaisen kulttuurin ja kansan tavat kansallishengen
ilmentyminä ja liitti siten niihin selvän tulevaisuuden perspektiivin kansakunnan kehityksen perustana. Liikanen 2003,
271. Toisaalta Liikanen näyttää pitävän puhetta kansallishengestä vain turvallisena kansallisena retoriikkana, joka ei
loukannut venäläisiä.
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kielen ohella myös heimolle ominainen ulkoinen ja sisäisen sivistys kansatyypin fysionomiana ja

luonteena”.216 ja ”Kansakunnan jokainen yksilö on sidottu olemassa olevaan sivistykseen, heimon

luonteeseen, isien maahan ja sen vaikutuksiin, kansakunnan olemassa olevaan tietämykseen,

tapoihin ja lakeihin”.217 Kansallisuus oli siis Snellmanille yksilön esi-isiltään perimää ja pysyvää.

Snellman korosti tätä toteamalla:” Hänen (yksilön) oma sivistyksensä näet sitoo hänet jo

kansakuntaansa eikä hän voi enää vapaan valintansa mukaan hylätä sitä ja ottaa toista tilalle”.218

Snellman kutsui kansallisuutta ”heimolle ominaiseksi sisäiseksi ja ulkoiseksi sivistykseksi, joka on

näkyvissä eri puolilla heimoa riippumatta sen eri osien valtiollisista kohtaloista”.219  Montesquieun

ja Herderin tavoin Snellman totesi: ”Maan ja ilmaston vaikutusten täytyy näet yhä sitoa

kansakunnan jokaista jäsentä, samoin sen tiedottomasti omaksutun luonteen, joka kuuluu

kansakunnalle kansanheimona”. Snellman tarkensi vielä, ettei hän puhu tässä kohtaa kansakunnalle

ominaisesta sivistyksestä, vaan siitä ”luonnollisesta geniuksesta, joka siirtyy kansassa suvulta

suvulle ja tulee esiin aistillisissa vieteissä ja taipumuksissa”.220

Kansakuntaa yhdistävät perinnölliset siteet olivat vahvoja, sillä Snellmanin mukaan ne voisivat

hävitä vain, jos kansakunta alistettaisiin sekoittumaan vieraaseen kansatyyppiin. Luonnollisen

kansallisluonteen lisäksi kansan olemukseen vaikuttivat maan ja ilmaston, sekä niistä riippuvien

elintapojen vaikutukset, jotka nekään eivät olleet helposti muutettavissa. Heimoluonteeseen

vaikuttavat Snellmanin mukaan myös lait ja valtiolliset laitokset, mutta heikommin, koska ne eivät

olleet muuttumattomia. Kaikkien näiden kansaan kuuluvaan yksilöön vaikuttavien voimien

yläpuolelle Snellman asetti kuitenkin aikakauden ihmiskunnan yleisen sivistyksen kehityksen,

koska hän piti kulttuuria voimana, joka muovasi kaikkein materiaalisimpiakin voimia.  221Jalava

onkin korostanut, että Snellmanin ihmiskäsitys oli erittäin kulttuurikeskeinen. Hän ei antanut

luonnon, ilmaston tai ihmisen biologisille vaistoille paljoa merkitystä, sillä Snellmanille ne olivat jo

itsessään historian ja kulttuurin muuntelemia.222 Snellman ei voinutkaan hyväksyä 1800-luvun

loppupuolella esille tullutta kehitysiopillista ajattelua, jonka mukaan luonnolla oli oma jatkuva

biologinen kehityksensä ja historiansa.223

216 Snellman 2001. 39-40.
217 Snellman 2001.  41.
218 Snellman 2001. 41.
219 Snellman 2001. 40.
220 Snellman 2001, 47-48.
221 Snellman 2001. 40.
222 Jalava 2005, 174.
223 Jalava 2005, 206.
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Snellman käytti luonnollisina ja perinnöllisinä pitämistään kansan piirteistä käsitettä

kansallisluonne. Snellmanin mukaan tähän luonnonvälttämättömyyteen oli suhtauduttava siten, että

se oli saatettava järjen valtaan, mutta sen luonnollisuutta ei pitänyt tukehduttaa. Snellman kuitenkin

korosti valistuksen hengessä, että ihmisellä oli yleisesti taipumus hankkiutua riippumattomaksi

luonnonvoimista. Niinpä Snellmanin mukaan kansallisluonne on muutettavissa ja sitä pitääkin

muuttaa siten, että huonot kansalliset tavat korvattaisiin hyvillä yleisinhimillisillä tavoilla.224

Kansallisuus oli siis Snellmanille luonnollista ja yksilön tahdosta riippumatonta kuulumista

johonkin tiettyyn kansaan. Kansallisuus oli Snellmanille ikään kuin kansallishengen objektiivinen

puoli, eräänlainen vääjäämätön side. Ulospäin kansallisuus näkyi kansallisluonteena.

Snellmanin kansallishengen toinen osa oli isänmaallisuus, jonka Snellman määritteli tietyksi

tahdoksi, joka antaa herätteen kansallisuuden kehitykselle225. Isänmaallisuuden ja kansallisuuden

suhteena oli se, että isänmaallisuus muodostui ”kansakunnan yksilöiden luonnollisesta rakkaudesta

kaikkeen siihen, minkä he ovat perineet esi-isiltään ja mikä antaa edellytykset heidän maalliselle ja

hengelliselle olemassaololleen: esi-isien kieleen, isien maahan, isänmaan tapoihin, lakeihin ja

laitoksiin.”226 Isänmaallisuus oli siis rakkauden tunnetta kansallishengen toiseen osaan,

luonnolliseen ja perittyyn kansallisuuteen. Näistä kahdesta Snellman nosti kuitenkin

isänmaallisuuden kansallishengen perustaksi227. Tässä näkyykin Snellmanin filosofiassa usein

todistettu pyrkimys kansalliseen kehitykseen.228 Snellman tarkensikin, ettei isänmaallisuus ole

mieltymystä vakiintuneeseen kansalliseen tapaan, vaan sen kehittämiseen.229

Snellmanin mukaan isänmaallisuus oli välitön tunne. Tämä tunne oli puolestaan niin vahva, että se

oli joissain tilanteissa lain yläpuolella. Snellman teroitti sitä, että jos isänmaan etu oli vaarassa, niin

vain ja ainoastaan kansallishengen tuli johdattaa yksilöä. Snellman kuitenkin myönsi, että tämä tuo

myös ongelmia. Hänen mukaansa se, että isänmaallisuus on tunne, merkitsee sitä, että tämän

tunteen sisältö voi vaihdella ja että isänmaallisuutta voidaan johtaa harhaan. Lääkkeeksi tähän

Snellman tarjosi sitä, että isänmaallisuuden perustaksi on otettava tieto kansallishengen toisesta

osasta, kansallisuudesta. Tieto kansakunnan sivistyksestä ja tavoista ei kuitenkaan ollut mitään

eksaktia tietoa vaan ”elävää tietoa, joka tulee ilmi toiminnassa ja on olemassa vain henkisenä

224 Snellman 2001. 47-50.
225 Snellman 2001. 40.
226 Snellman 2001. 39.
227 Snellman 2001. 39.
228 Ks. esim. Manninen 1977, 249. Pulkkinen 1983, 1963.
229 Snellman 2001. 42.
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prosessina”. Snellman korosti, että ihminen, joka ei koe isänmaallisuutta, voi edes käsittää

kansallishenkeä.230

Snellmanille koko kansakunnan kehitys ja sivistys oli riippuvainen yksilöidensä isänmaallisuudesta,

eli pyrkimyksestä siveellisyyteen.  Samoin vaikuttavana tekijänä oli kansakunnan vuorovaikutus

muiden kansakuntien kanssa. Nämä molemmat liittyivät Snellmanin ajatuksissa yksilön vapauteen.

Ensinnäkin Snellmanin mukaan yksilön järki oli ylikansallista, koko ihmiskunnan omaamaa.

Yksilön tunnustaessa tämän, hän ei enää noudattanut kansallista tapaansa pakon sanelemana ”vaan

luottamuksesta sen järjellisyyteen”. Toisaalta ihminen tavoittaa siveellisyyden tunnustamalla

kansallisen omalaatuisen tavan ja sulauttamalla tahtonsa siihen231. Kansallinen kehitys olikin

Snellmanille tietoista toimintaa, joka oli yhteydessä ylikansalliseen ihmiskuntaan yksilön järjen

kautta. 232 Yksilön ei kuitenkaan tarvinnut pitää huolta ihmiskunnan kehityksestä, vaan Snellman

korosti, että kansallinen kehitys oli jalostumista, joka perustui kehitykseen kotimaiselle pohjalle

eikä vieraiden tapojen jäljittelyyn. 233

Snellmanille ihminen näyttää tulevan vapaaksi hyväksymällä toisaalta kansallisuutensa aitona ja

luonnollisena asiana. Hänen täytyi hyväksyä oma järkensä koko ihmiskunnan yhteiseksi. Tämän

järjen avulla hän puolestaan kehitti kansallisuuttaan isänmaallisuutensa avulla. isänmaallisuus ja

kansallisuus taas muodostivat yhdessä kansallishengen.

Snellman kiinnitti itse huomiota siihen, että hän perusteli tavallaan kansallishenkeä kehämäisesti.

Kansallishengen osat isänmaallisuus ja kansallisuus olivat teoreettiselta pohjaltaan pitkälti toisistaan

riippuvaisia, koska isänmaallisuus oli rakkauden tunne luonnolliseen kansallisuuteen ja kansallisuus

puolestaan isänmaallisuuden tiedollinen perusta. Snellman kysyikin itseltään sitä, miten yksilö saa

varmuuden siitä, minkä puolesta hän kansallisissa pyrkimyksissään tuntenut, ajatellut ja toiminut.

Snellman vastasi tähän eräässä Valtio-opin alaluvun otsikossa: ”Uskonnollinen tietämys vapauttaa

ihmisen siitä rajoituksesta, jonka kansallishenki hänelle yhä sälyttää”. Kansallisuuden ylimpänä

takeena oli siis uskonto ja nimenomaan kristinusko, jota Snellman piti olemukseltaan

täydellisimpänä universaaliuskontona. Uskonto oli Snellmanin mukaan valtion järjellisyyttä

230 Snellman 2001, 196.
231 Pakkasvirran ja Saukkosen mukaan yksi merkittävimmistä nationalistisen ajattelun edellytysten synnyttäjänä on
pidetty Immanuel Kantia (1724-1804), joka jakoi todellisuuden kahtia sisäiseen ja ulkoiseen maailmaan. Hänen
käsityksensä mukaan ihmisen vapaus syntyi sisäisen maailman moraalisten sääntöjen noudattamisesta. Pakkasvirta ja
Saukkonen 2005, 16. Snellmanin käsitys vapaudesta nojasi juuri tähän samaan asiaan.
232 Snellman 2001. 42-43.
233 Snellman 2001. 42-43.
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koskevan tiedon yläpuolella ja tämän tiedon perusta. 234 Marja Jalava on korostanut, että viime

kädessä Snellmanin spekulatiivinen filosofia rakentui Jumalan varaan. Jalavan mukaan ”Snellman

vei loppuun maailmankatsomuksellisen transformaation, jossa tuonpuoleisuuteen tähyävä

luterilaisuus muuntui herderiläisen kansallisajattelun ja hegeliläisen filosofian pohjalta

immanentiksi, maailmansisäiseksi kansalaisuskonnoksi, jonka dogmeille ei enää voitu osoittaa

maailman ja historian ulkopuolelta ylimaallista kriteeriä.235

Snellman kuitenkin tiedosti, ettei Raamatussa kehoteta isänmaallisuuteen. Tämän hän selitti sillä,

että kristinusko universaaliuskontona ei voinut oikeuttaa mitään tiettyjä kansallisia tapoja.

Snellmanin mukaan yksilö tavoittaa korkeimman siveellisen vapauden uskomalla ihmishengen

ikuisuuteen ja Jumalan työhön ihmissieluissa. Snellmanin mukaan ihmisen tehtävänä oli olla väline

tämän Kaitselmuksen kädessä. Ihminen sai Snellmanin mukaan toiminnallaan valtion hyväksi

kaikkein selkeimmän merkin siitä, että on toteuttanut Kaitselmuksen tahdon. Tällöin ihmisyksilö

toteuttaa maailmanhistoriassa Kaitselmuksen käskyjä.236

Snellmanin mukaan uskonto yhdisti koko ihmiskuntaa, mutta se ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, ”että

epämääräinen kosmopolitismi ajatus- ja toimintatavassa olisi jotenkin korkeampaa ja parempaa kuin

kansallishenki”. Snellman viittaakin siihen, että vaikka raamatussa annetut Kymmenen käskyä ovat

yleisiä siveellisiä määräyksiä, mutta yksittäisissä tapauksissa ne ovat riittämättömiä. Sen sijaan

Snellman toteaa: ”Kansakunnan tapojen ja lakien noudattaminen on itse kunkin toimien korkein

normi ja niin täytyy aina ollakin”. Snellman torjuikin uskonnon käskyjen saattamisen voimaan

yksipuolisesti koko maailmassa. Hänen mukaansa ne tällöin tuhoaisivat kansallishenkiä, ja tilanne

johtaisi kansakuntien siveelliseen häviöön.237 Yhteenvetona voisi siis sanoa, että kristinusko antoi

toisaalta Snellmanille viimeisen takeen kansallishengen oikeutuksesta, mutta toisaalta sen antamat

moraaliset ohjeet olivat alisteisia kansallisille tavoille.

Jos katsotaan Snellmanin kansallishenkiajattelua vasten Herderin ja Hegelin vastaavia, niin

huomataan useita yhtäläisyyksiä. Näyttää siltä, että Snellman on kehitellyt kansallishenkiteoriansa

ainakin osittain Herderin ja Hegelin kansansieluteorioista käsin. Herderin puolelta hän näyttää

omaksuneen luonnollisen, orgaanisen ja periytyvän kansalaisuuden.  Näyttää myös siltä, että

Herderin tavoin Snellmanille nationalismi ja internationalismi eivät olleet vastakkaisia asioita, vaan

234 Snellman 2001. 50-52. Snellman näyttää pitäneen ihmiskuntana vain kristinuskoisia ihmisiä.
235 Jalava 2005, 165, 168.
236 Snellman 2001, 217-218.
237 Snellman 2001. 52-53.
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toisiaan täydentäviä voimia. Snellman pitikin yksittäistä kansallishenkeä tietylle kansakunnalle

ominaisena yleisinhimillisen sivistyksen piirteenä.238 Ja toisaalta Snellman korosti, ettei mikään

kansakunta voinut kehittyä ilman vuorovaikutusta toisten kansojen kanssa.239

Kieli oli Snellmanille Herderin tavoin se side, joka yhdisti ihmisen heimoonsa.  240 Kielen merkitys

kansakunnalle korostuikin Snellmanin ajattelussa. Pentti Airaksen mukaan Snellman piti

kansalliskielen ja -runouden yhteenkuuluvuutta niin tärkeänä, että katsoi Runeberginkin runouden

ruotsinkielisenä jäävän suomalaiselle kansallishengelle vieraaksi. Snellmanin mukaan kansallinen

runous kuvastaa muodon kauneudessa sitä kieltä, johon se kuuluu ja runon sisältö ilmaisee

kansallishenkeä.241 Toisaalta Snellmanin suhde kansanrunouteen ei ollut kovin yksiviivainen. Irma

Sulkusen mukaan Snellman suhtautui kriittisesti Kalevalan historiallisuuteen, eikä pitänyt Kalevalaa

myöhemminkään sisältönsä puolesta eepoksen tasolle yltävänä.242 Yhtä kaikki, Kalevala varmasti

palveli Snellmanin kannalta oikeaa asiaa nostattaessaan kansallistuntoa suomalaisten keskuudessa.

Hegeliltä näyttää tulleen Snellmanille usko yksilön järjestä koko ihmiskunnan järjen

välikappaleena. Hegel puhui tässä kohtaa maailmanhengestä. 243 Hegelin määrittämä kansansielu

yksilötasolla näyttääkin olevan jonkinlainen Snellmanin kansallisuusfilosofian lähtökohta.

Snellman kehitti yksilöä kansaansa liittävää kansallishenkikäsitystä Suomen tarpeisiin. Snellmanin

ajan Suomessa oli ilmennyt Snellmanin terminologiassa kansallisuuteen eli luonnollisen ja

orgaaniseen suomalaisuuteen viittaavia piirteitä. Näitä ilmeni juuri herderiläisittäin yksilön ja

yhteisön välisen siteen; kielen ja kansanrunouden kautta. Toisaalta yhtenäistä suomalaista

kansallisuutta ei ollut yläluokan puolesta vielä ennen 1800-luvun alkupuolta kehitetty. Snellmanin

kansallishengessä olikin tätä varten toinen puoli isänmaallisuus, joka merkitsi yksilöiden yhteistä

tahtoa kehittää ja rakentaa kansakuntaa.

Huomionarvoista on, että Snellman on kansallisuusfilosofiassaan selvästi rakentanut järjestelmän,
joka selvittää yksilön asemaa nationalismissa. Kuten Herderin ja Hegelinkin myös Snellmanin
järjestelmä oli kokonaisvaltainen ja perustui lopulta siihen, että nationalismi oikeutettiin
kristinuskolla.244

238 Snellman 2001. 40.
239 Snellman 2001. 38.
240 Snellman 2001. 38-40.
241 Airas 1956, 135.
242 Sulkunen 2004, 63-64.
243 Rotenstreich 1973, 492-493.
244 Pasi Ihalaisen mukaan Ranskan vallankumousta edeltänyt varhaismoderni kansallinen identiteetti erosi varsinaisesta
vallankumouksen jälkeisestä nationalismista siinä, ettei edellinen pitänyt sisällään ajatusta puhtaasti maallisesti
ymmärretystä kansakunnasta. Ihalainen 2005, 151. Oman näkemykseni ja tutkimustyön nojalla voisin sanoa, ettei



48

3.4 Kansansielukäsitys länsimaisen ajattelun rakenteessa

Kaikki kolme nationalismin teoreetikkoa Hegel, Herder ja Snellman rakensivat kansallisfilosofiansa

kristillisen uskonnon varaan. Ennen nationalismin nousua 1800-luvulla kirkko ja uskonto olivatkin

keskeisiä identifioitumisen lähteitä. 1700-luvulla Ruotsin valtakuntaan kuuluneessa Suomessa

elänyt ihminen olisi saattanut olla kysyttäessä ennemmin kristitty tai talonpoika kuin jonkin

kansallisuuden tai alueellisen ryhmän edustaja.

Uskonnon vahvaa asemaa voi selittää sillä, että kristillisyys oli ja on yhä edelleen voimakkaasti

ankkuroitu ihmisen sisimpään. Tämän sisimmän tuntemus on mystiikkaa. Teologi Martti

Lindqvistin mukaan ”kristillisen elämänkäsityksen mukaan ihminen on itselleen myös salaisuus,

transsendentaalinen olento, jonka alkuperä, selitys ja päämäärä ovat hänen itsensä ulkopuolella.

Siksi ihminen ei ole loppuun asti määriteltävissä eikä selitettävissä.”245

Ennen nationalistista identiteettiä uskonto olikin eräällä tavalla monopoliasemassa suhteessa

ihmisen sieluun. Tämä asema pohjautui kristinuskon ihmiskäsitykseen, joka pohjautui Mooseksen

kirjan luomiskertomukseen (1. Moos. 1:27). Sen mukaan ihmisen on luotu Jumalan kuvaksi. 246

Kristinuskon mukaan ihmisen oli mystisen sielunsa kautta yhteydessä itse Jumalaan. 247 Oppi

yhteydestä Jumalaan oman itsemme sisällä oli ja on epäilemättä vahva identiteetin lähde. Sielu oli

ihmisen sisällä pysyvä, ja jos sen halusi kieltää, sai otsaansa synnintekijän ja Jumalankieltäjän

leiman. Lopulta uhkakuvana oli palaminen helvetin ikuisessa tulessa. Kristillinen ihmiskäsitys oli ja

on osittain yhä edelleen yksi selvimmistä, eheimmistä ja tärkeimmistä ihmisen elämän

kiintopisteistä.

Näyttää kuitenkin siltä, että nationalismin teoreetikot liittivät ihmisen sisimpään 1800-luvun

alkupuolella jotain uutta ja maallisempaa. Hegelin, Herder ja Snellman kiinnittivät käsityksen

nationalismia mielletty puhtaasti maallisesti ainakaan kahden saksalaisen ja yhden suomalaisen kansallisuusfilosofin
pohdinnoissa Ranskan vallankumouksen jälkeenkään. Päinvastoin uskonnolla oli tärkeä rooli kansallisuusajattelun
oikeuttajana.
245 Lindqvist 1997, 34.
246 Lindqvist 1997, 33.
247 Jumalan ja ihmisen välinen sielullinen yhteys esitetään Raamatussa useissa eri kohdissa. Ks. Raamattu esim.
1Kor.6:17; 12:12-13; 1Joh.3:23-24; 4:13; Room.15:17-19; 2 Kor.3:3-6,17-18; Fil.1:6-11; 2Tess.1:11-12; Tess.3:11-13.
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kansansielusta, -hengestä, -luonteesta tai kansallishengestä ihmisen sisimpään. Kansallisuus

haluttiin näin nähdä ihmisen sisällä itsestään olevana kulttuurisen identiteetin lähteenä.

Stuart Hall on kirjoittanut länsimaista identiteettiajattelua leimanneesta subjektikäsityksestä. Hall

jäljittää valistuksen subjektikäsitykseen kuuluvan ”suvereenin yksilön synnyn” 1500-luvun

renessanssihumanismin ja 1700-luvun valistuksen väliin. Hänen mukaansa uskonpuhdistus ja

protestanttisuus irrottivat yksilöllisen omatunnon kirkon instituutiosta ja asettivat sen suoraan

Jumalalle vastuulliseksi. Renessanssihumanismi puolestaan sijoitti ihmisen maailmankaikkeuden

keskiöön. Tieteelliset vallankumoukset taas ”varustivat ihmisen kyvyillä tutkia ja paljastaa luonnon

mysteereitä”. Viimein valistus loi kuvaa rationaalisesta miespuolisesta ihmisestä, jonka

tietämykselle ja kyvylle hallita maailmaa ei näyttänyt olevan mitään rajoja.248

Hall esittää, että suuri osa läntistä filosofiaa koostuu valistuksen subjektikäsityksen pohtimisesta.

Tärkeänä hahmona hän mainitsee René Descartesin (1596-1650), joka toi yleiseen tietoisuuteen

”kartesiolaisen subjektin”, joka oli äärimmäisen rationaalinen ja tietoinen. 249 Descartes pyrki

sovittamaan uuden luonnontieteen tuomaa tietoa kristilliseen maailmankuvaansa. Descartes jakoi

maailmankaikkeuden ”henkeen” ja ”aineeseen” asettaen hengen keskiöön yksilösubjektin, joka oli

varustettu rationaalisella järjellä. Tästä Descartesin Jaakobin painista on jäänyt jälkipolville lentävä

lause: ”Cogito, ergo sum”,  ”Ajattelen siis, olen olemassa”. Descartesin oivalluksesta on

myöhemmin käytetty nimitystä kartesiolainen subjektikäsitys. Descartes muokkasi länsimaista

ihmiskäsitystä siten, että hän ensi kertaa asetti ihmisyksilön luomakunnan keskiöön siirtämällä

siellä ennestään olleen Jumalan kaiken olevaisen ensisijaiseksi liikuttajaksi. John Locke (1632-

1704) kehitteli tätä ajattelua eteenpäin pitäessään rationaalia yksilöä identiteettinä, ”joka pysyi

samana ja oli yhdenmukainen subjektinsa kanssa”. Hall pitää näin muotoiltua ”suvereenia yksilöä”

yhtenä modernia maailmaa tuottaneena tekijänä ja toteaa tämänlaisen ihmiskäsityksen elävän

edelleen taloustieteen ja oikeustieteen diskursseissa.250

Hallin mukaan valistuksen käsitys subjektista

perustui käsitykseen ihmisistä keskuksen omaavina, täysin yhtenäisinä yksilöinä, jotka ovat
varustettu järjellä, tietoisuudella ja toimintakykyisyydellä ja joiden ”keskus” koostui sisäisestä
ytimestä, joka sai alkunsa samalla kun ihminen syntyi, minkä jälkeen se vain ikään kuin

248 Hall 1999, 30-31.
249 Hall 1999, 31-32.
250 Hall 1999, 31-34.
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kehiytyi auki pysyen kuitenkin olemukseltaan samana – jatkuvana tai itsensä kanssa
”identtisenä” – koko yksilön olemassaolon ajan.251

Hallin mukaan tämä ”minän olemuksellinen keskus” oli aikanaan yhtä kuin kulttuurinen

identiteetti.252 Suomalainen herderiläis-hegeliläinen kansansieluajattelu oli valistuksen

subjektiajattelun ilmentymä, sillä siinä tuli esiin se kuinka kansallisuus otettiin annettuna, ikuisena

traditiona. Suomalaiseksi synnyttiin ja suomalainen kansallinen identiteetti pysyi yksilössä hänen

kuolemaansa asti. Suomalaisuus ihmisen sisällä kehiytyi ihmisen fyysisen ja henkisen kehityksen

tahdissa.

Nationalismin rakentaminen ja siihen liittyvä kansallinen identiteetti kiinnitettiin ihmiseen

kansansieluajattelulla. Tämä kiinnittäminen tapahtui siten, että se pohjautui laajempaan länsimaisen

ajattelun rakenteeseen, jota Stuart Hall on kutsunut 1700-1800-lukujen identiteettikäsitystä

kuvaavaksi valituksen subjekti -käsitteeksi.253

Nationalismin voimistuminen kollektiivisena liikkeenä 1800-luvulla olikin valistuksen

yksilöllisyyskäsityksen kannalta ongelmallista. Ongelmaa ratkaisi kuitenkin se, että myös käsitys

yhteisöllisyydestä oli muuttumassa, sillä modernin ajan kuluessa siirryttiin ”aidosta kyläkohtaisesta

yhteisöllisyydestä” yhteisöllisyyteen, jota Benedict Andersson on luonnehtinut kuvitelluksi

yhteisöllisyydeksi.254 Valistuksen yksilöllisyyttä painottavista suuntauksista huolimatta kansalliset

erot ja yhtenäisyydet oli tarve selittää jollakin tavalla. Suvereenissa ja rationaalisessa yksilössä piti

olla jokin tekijä, joka yhdisti häntä yhteisöönsä. Kansallisromantiikan filosofi Herder selitti tätä

yhteyttä sillä, että yksilö kiinnittyy kansaansa, ja jopa menneisiin sukupolviin, sisäisen ytimensä,

kansansielun kautta. Jos kansasielu oli kansalta kadoksissa, se oli mahdollista löytää uudestaan

kansanrunoudesta. Hegel vahvisti kansansielun ankkuroitumista valistuksen subjektikäsitykseen

määrittelemällä kansansielun tarkemmin yksilötasolla. Suomessa herderiläinen kansansieluajattelu

toimi nationalismin yhtenä alkuunpanijana ja lujittui entisestään Kalevalan ilmestymisen myötä.

Snellman taas toi kansansieluajattelun hegeliläisittäin yksilön tasolle. Länsimaisessa modernissa

yhteiskunnassa tyypillisenä pidetty yksilöllistymiskehitys255 näkyi siinä, että Hegel ja myöhemmin

Snellman varasivat yksilön kansansieluun myös yksilöllisesti kehittyvän osan, joka kuitenkin oli

251 Hall 1999, 21.
252 Hall  1999, 121. Hall painottaa, että puhe jostakin yhtenäisyydestä identiteettien yhteydessä on aina
yksinkertaistamista.
253 Hall 1999, 21-23, 29-33.
254 Andersson 1991, 6.
255 Modernin yhteiskunnan eriytymisestä ja yksilöllistymiskehityksestä ks. Beck Ulrich, Risk society. Towards a new
modernity. Lontoo. Sage, 1992.
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sidoksissa kansansielun kiinteään muuttumattomaan ytimeen, joka taas yhdisti yksilöä kansaansa ja

kulttuuriinsa.

Kulttuuriseen identiteettiin kuuluu käsitys yksilön subjektiviteetistä eli siitä missä muodossa

ihminen kokee kantavansa yhteisöllisyyden kokemuksia sisällään. Kuten valistuksen subjektinkin,

kansansielun koettiin olevan samalla tavalla vakaa, kiinteä ja ikuinen. Ihminen sai sen syntyessään

ja säilytti sen eheänä identiteettinä, vaikka yksilön tietoisuus muuten muuttui hänen varttuessaan

lapsesta aikuiseksi. Kansansielu kiinnittyy lähelle Hallin kuvaamaa valistuksen subjektin

”keskuksen sisäistä ydintä” 256, johon uskominen ohjasi ja vakautti ihmisen elämää ja toi hänelle

samastumisen kohteita. Nationalismin myötä ihmisen sisimpään asetettiin kristillisen sielun ohelle

uusi kulttuurisen identiteetin ”sielu”, jonka kautta ihmisen nähtiin olleen yhteydessä omaan

kansaansa ja kansakuntaansa.

Kuvaan Stuart Hallin esittämää valistuksen subjektikäsitystä seuraavassa kuviossa:

256 Hall 1999, 20-21. Hall puhuu ”minätunnosta” , käsityksestä henkilökohtaisesta identiteetistä.
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Kuvio 1. Valistuksen subjektikäsitys257

Jos Hallin käsitys modernin subjektin synnystä lähtee ihmisestä mikrotasolla, niin Michel Foucault

puolestaan tarkastelee 1700- ja 1800-luvun modernin ihmiskäsityksen syntyä makrotasolla, vallan

rakenteesta käsin. Foucault on pitänyt työtään yhteiskunnan kurinpidon historiasta modernin sielun

257 Kuvio on tehty Stuart Hallin esittämän valistuksen subjektikäsityksen pohjalta. Ks. Hall 1999, 21-23, 29-33.

kulttuurisesti muuttuva
subjektin osa-alue

sielu

ihmisen objektiiviseksi koettu
todellisuus

ihmisen subjektiiviseksi koettu
todellisuus

ihmis-
subjekti

ulko-
puolinen
tila

Valistuksen käsitys subjektista oli kiinteä ja eheä. Ihmisen ajateltiin olevan ulkoisilta vaikutteilta suojassa oleva
suvereeni yksilö, joka toimi järkensä avulla rationalistisesti. Subjektissa ajateltiin olleen kulttuurisesti
muokkaantuva tila, joka selitti oppimisen ja sivistymisen. Subjektin ytimessä oli kuitenkin muuttumaton sielun
tila, jonka kautta ihmisen uskottiin omaavan synnynnäisen kulttuurisen identiteettinsä. Tämä oli se tila, jonka
kautta nationalismi kiinnitettiin ihmiskäsitykseen.
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syntykertomuksena tai -kertomuksen osana. Foucaultin mukaan rankaisuvallan mukana ihmisen

ruumiiseen liitettiin kristillisestä käsityksestä poikkeava sielu, johon vallan vaikutukset

kytkeytyivät.258 Foucault puhuu vallasta, joka pyrkii yksilöiden sisäiseen normaalistamiseen.

Normaalistaminen johtaa myös siihen, että ihmisen on pakko tuottaa omaa subjektifikaationsa ja

asettaa minänsä objektiiviseen maailmaan.259

Foucaultin mukaan 1700-luvulla länsimaiseen hallintatapaan tuli muutoksia, kun väestö alkoi

esiintyä taloudellisena ja poliittisena ongelmana. Foucaultin mukaan 1700-luvulta lähtien

ihmisruumista alettiin käyttää poliittisesti ja taloudellisesti hyväksi. Ennen 1700-luvun murrosta

ihmisruumista ei nähty hyödyllisenä ja niinpä yhteiskunnan sääntöjen rikkomisesta rangaistiin mitä

julmimmilla kidutusjärjestelmillä. 1700-luvulta lähtien väestökysymyksen noustessa esiin ihmisen

ruumis alkoi määrittyä sota- ja tuotantovoimina ja lisääntymispotentiaalina. Taustalla oli vielä

kehittyvä väestötilastollinen työ, joka toi tietoa vallan pyrkimyksien tueksi. Foucault esittääkin, että

1700-luvulta läpi koko 1800-luvun kehittyi uusi valtatyyppi, kurinpitovalta, joka liittyi kokonaisia

väestöjä ja yksittäisiä ihmisyksilöitä käsittäneeseen valvontaan, sääntelyyn ja hallintaan.260

Foucault on liittänyt kurinpitovallan uusiin kuria ylläpitäviin instituutioihin, kuten vankiloihin,

kouluihin, kasarmeihin, mielisairaaloihin ynnä muihin.261 Nationalistiseen ideologiaan Suomessa

kuulunut ajatus kansansielusta liittyy Foucaultin esittämään kehitykseen, jossa ihmisen ruumis

otettiin valtarakennelman käyttöön. Suomalainen sivistyneistö käsitti kansansielun länsimaisessa

ajattelussa vallalla olleen rakennelman mukaisesti ihmisen eheäksi ja pysyväksi kulttuuriseksi

identiteetiksi. Tällä tavalla sivistyneistö liitti 1800-luvulla suomalaisuuden ihmiseen ja

ihmisruumiiseen.

Foucaultin mukaan kurinpitovallan edellytys on sellaisten järjestelyjen ja mekanismien luominen,

joiden avulla henkilö voidaan pitää valvonnan alaisena koko ajan. Tunnettu esimerkki tästä on

Panopticon -vankila-arkkitehtuuri, jossa vanki istuu sellissä tietäen, että häntä voidaan tarkkailla,

mutta ei näe mahdollista tarkkailijaa.262 Suomalaista kansallisuusaatetta alettiin 1800-luvun

puolivälistä lähtien levittää kansan pariin. Tässä työssä keskeisenä oli ihmiseen liittyvä

kansansielun käsite eri variantteineen, kuten kansanhenki, kansallishenki ja kansanluonne.

258 Foucault 2000, 44-45, 335-337, 474.
259 Foucault 2000, 140-143, 186-189, 273-279.
260 Foucault 2000, passim, 266-273.
261 Foucault 2000, 232-241.
262 Foucault 2000, 273-279.
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Runeberg loi ihannekuvaa suomalaisesta kansanluonteesta, Snellman kiinnitti yksilöstä löytyvän

suomalaisuuden kiinteästi oikeuttavaan kansallisfilosofiaansa ja Topelius jakoi tätä tietoa laajoihin

piireihin laajalle levinneessä Maamme kirjassaan. Avainasemassa suomalaisuuden leviämisessä oli

eräs pakkolaitos nimeltään koululaitos, joka kehittyi Suomessa 1800-luvun aikana erityisen

nopeasti. Koulussa opetettiin suomalaisuuden ominaislaatua ja sitä kuinka se löytyi jokaisesta

yksilöstä itsestään.

Kansa esitettiin eliitin taholta kansalle itselleen läpinäkyvänä. Sivistyneistö ikään kuin ilmoitti

näkevänsä kansassa sen oikean olemuksen. Tällä tavalla sivistyneistö eri hallintomekanismien

kautta valvoi ja tarkkaili suomalaista kansaa. Kansa oli ikään kuin koko ajan katseen vankina.

Foucaultin ajatuksen mukaan henkilö, joka tietää tulleensa tarkkailtavaksi omaksuu vallan pakotteet

ja antaa alitajuisesti niiden kohdistua itseensä. Näin säätelyvalta tuottaa valvomansa subjektit

työkaluikseen tuottamaan säänteleviä normeja itse itselleen.263

Näin ollen yksilö alkaa vahtia subjektiuttaan kuuliaisesti. Panopticon -malli ei tarvitse

vanginvartijan jatkuvaa läsnäoloa, vaan ainoastaan vangin tiedostaman tilanteen, jossa hän on koko

ajan tarkkailun alla.264 Samoin voi ajatella käyneen suomalaiselle kansaa edustaneelle ihmiselle,

jolle sivistyneistön käsitys kansan kantamasta olemuksellistavasta kulttuurisesta identiteetistä

iskostetaan. Ihminen alkaa itse vaalia suomalaisuuttaan, koska oppii esimerkiksi koulussa sen

pulppuavan hänen omasta subjektiudestaan. Ihmisestä tulee kulttuurisen identiteettinsä vanki ja

vartija.

Nationalismin voi ajatella liittyvän kurinpitovaltaan siten, että sen avulla muodostettiin ja hallittiin

suuria väestökokonaisuuksia. Nationalismin yksi edellytys Suomessa oli se, ettei sitä levittänyt

sivistyneistö tarvinnut taakseen suurten joukkojen tukea. Kansansieluajattelun avulla kansa tehtiin

läpinäkyväksi sekä sivistyneistölle että sille itselleen. Nationalismi oli tehokkaana keinona

kontrolloida kansaa väestönä.

Foucault on huomauttanut, että tieteellisen psykologian on katsottu syntyneen 1800-luvun

puolenvälin tienoilla samaan aikaan kuin pakkolaitosjärjestelmä yleistyi ja kuvaan astuivat

kurinpidon, alistamisen ja normaalistamisen ammattilaiset. Sielun parantaminen korvasi kovat

263 Foucault 2000, 273-279.
264 Foucault 2000, 274-275.
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ruumiinrangaistukset rankaisumetodina.265 Lieneekö sattumaa, että suomalainen nationalismi alkoi

levitä samoihin aikoihin yhtenä oppikappaleenaan kansansieluun tukeutuva suomalaisuus?

Suomalaista kansaa alettiin normaalistaa suomalaiseksi niiden ääriviivojen mukaan, joilla

ruotsinkielinen eliitti kansan näki.

Foucaultin kurinpitovalta näyttää ensisilmäykseltä yksilön kannalta karulta opilta. Näyttää siltä että

yksilön oma osuus identiteetin rakentamisessa jää hyvin vähäiseksi. Tässä kohtaa on kuitenkin

huomioitava Foucaultin käsitys vallasta. Valtaa ei Foucaultin mukaan niinkään ole kenenkään

hallussa, vaan valtasuhteet ovat läsnä kaikissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa kentissä esimerkiksi

talouden prosesseissa ja sukupuolisuhteissa. Valta on Foucaultille niitä tarttumapintoja, joita

erilaiset valtasuhteet toisistaan löytävät.266

Suomalaisessa nationalismissa ja sivistyneistön ja kansan suhteessa vallan on helppo nähdä olleen

sivistyneistön käsissä ja näin ollen sen tarttumapinta valtaan on kieltämättä ollut toista osapuolta, eli

kansaa huomattavasti suurempi. Kansalla oli kuitenkin oma tarttumapintansa valtaan siinä, että

sivistyneistö rakensi sekä kansallista identiteettiään ja että yhteiskunnallista asemaansa koskevaa

identiteettiään kansan kautta. Voikin ajatella, että vuosina 1905-1918 sivistyneistön kokema

kansankuvan murtuminen oli kansan tarttumista vallan tarttumapintaan. Rikkomalla normia omasta

olemuksestaan kansa tarttui vallankahvaan, joka sijaitsi sivistyneistön ja kansan suhteessa.

Kehittyvä kansalaisyhteiskunta oli nostanut kansan itsenäiseksi tekijäksi poliittisella kentällä.

Tunnettuna seurauksena oli, että sivistyneistö pettyikin kansan sijasta itseensä.267

Foucaultin ja Hallin teoriat modernin sielun tai subjektin synnystä eroavat toisistaan

näkökulmanansa puolesta. Foucault liikkuu vallan makrotasolla, kun taas Hall ihmistä koskevan

tiedon mikrotasolla. Sekä Hallin käsitys valistuksen subjektista että Foucaultin teoria uudenlaisen,

modernin sielun synnystä yhtenevät siinä kohtaa, että molemmissa ajatuksena on se, että ihmisestä

löytyvä sisäinen taso ajateltiin 1700-1800-luvuilla eheäksi, aidoksi ja oikeaksi. Hallilla tämä

subjektin aitous tulee esiin subjektin kovana ytimenä, joka on yhtä kuin ihmisen kulttuurinen

identiteetti.268 Foucaultilla puolestaan sielu on siinä mielessä aito ja eheä, että erilaiset vallan

mekanismit pyrkivät normaalistamaan sitä. Esimerkiksi vangin tai mielisairaan epänormaalia sielua

265 Foucault 2000, 405-406, 309-312.
266 Foucault 2000, 40-41, 240, 249, 262-265.
267 Sarajas 1962, 114-185. Alapuro, 1998, 181-182. Ks. myös Vapaasalo, Sakari, Kansallisromantiikasta kansalliseen
suuruudentahtoon. AKS:n tie III (1939), 129-138.
268 Hall 1999, 21-22, 29-36.



56

pyrittiin parantamaan, saamaan takaisin normiin.269 Päämääränä oli siis eheä” ja ”oikea”

sielusubjekti, joita juuri kurinpitovallan alalla kartoitettiin.

Yhdistämällä Hallin ja Foucaultin ajattelua voisi nähdä, että valistuksen subjektikäsitys oli 1700-

1800-luvun ihmisille se tiedostamaton kulttuurisen identiteetin normi, jota kohti ihmisiä haluttiin

normaalistaa. Koululaitoksen ja muun kansanvalistustyön tehtävänä oli tuottaa tämä kansalliskuria

ylläpitävä ”kansallisen identiteetin panopticon”, joka muistutti ihmistä siitä, että kansallinen

identiteetti on hänen sisällään pysyvästi ja josta poikkeamisesta seuraa tunnontuskia ja sosiaalista

hyljeksintää.

Olen tässä alaluvussa pyrkinyt liittämään suomalaiseen nationalismiin liittyvää kansansieluajattelua

laajempiin länsimaisen ihmiskäsityksen historiallisiin rakenteisiin. Kansansielu oli sekä Hallia

mukaillen länsimaisen filosofiseen ajatteluun ja siihen liittyvän ihmiskäsitykseen liittyvä että

Foucaultin kuvailema elementti, johon vallan rakenne kytkeytyi sivistyneistön ja kansan suhteena.

3.5 Nationalismin legitimaatio sekä sivistyneistön ja kansan välinen suhde

Ennen maailmansotaa ilmeni kulttuuri sellaiselle yksilölle, joka oli sen keskelle syntynyt ja sen
piirissä kasvanut, jonakin luonnostaan lankeavana ja järkkymättömänä tosiasiana, siihen
suhtauduttiin samaan tapaan kuin suhtaudutaan auringonvaloon tai ilmaan, jota hengitämme.
Sen täytyi olla olemassa luonnon pakosta ja suunnilleen sellaisena kuin se oli. 270

Suomalaisen sivistyneistön 1800-luvulla aloittamassa nationalismin rakennusprojektissa oli

oleellisessa asemassa kansan esittäminen kansallisuuden subjektina. Sivistyneistö rakensi sekä

omaa identiteettiään hallitsevana ryhmänä että kaikille yhteistä kansallista identiteettiä laskien sen

kansan varaan.271

Suomalaisessa historiantutkimuksessa on jo pitkään ollut vallalla ajatus siitä, että suomalaisuutta

rakennettiin 1800-luvulla ylhäältä alas.272 Paradoksaalista onkin, että aikalaiset ajattelivat itse

suomalaisuuden kumpuavan alhaalta ylös. Tämä tuli näkyviin erityisesti suomalaisen sivistyneistön

269 Foucault 2000, 249, 186-189.
270 Ahlman 1939, 12-13. Ahlman vertaili ensimmäistä maailmansotaa edeltäneen ja sitä seuranneen ajan käsitystä
kulttuurista.
271 Alapuro 1997, 142-144; Alapuro 1998, 180-182.
272 Pakkasvirta & Saukkonen 2005, 30.
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kansanrunoutta kohtaan osoittamasta innosta. Tietoa aidosta ja oikeasta suomalaisuudesta koettiin

saatavan kansanrunouden kautta, jonka romantiikka yleiseurooppalaisena suuntauksena oli nostanut

sivistyneistön kiinnostuksen kohteeksi.

Kansan subjektius todistettiin ihmistasolla valistuksen subjektikäsitykseen perustuvalla

kansansieluajattelulla. Eri ajattelijoiden kehittämät kansansieluajattelut eivät olleet itsenäisiä

teoreettisia rakennelmia, vaan osia laajemmista filosofisista kokonaisuuksista. Teoriat

kansansielusta olivat osa nationalismia teoreettisella tasolla pohtineita kansallisuusfilosofioita.

Suomalaisen sivistyneistön piirissä tunnettuja kansallisuusajattelijoita olivat Herder ja Hegel, joiden

ajatteluun tutustunut J.V. Snellman kehitti omaa kansallisuusfilosofiaansa.273 Suomeen

kansallisuusfilosofiat tulivat siis saksalaiselta kielialueelta, joka oli 1800-luvun alkupuolella

hajanainen kokonaisuus. Näyttääkin siltä, että nationalismia oli tarve perustella teoreettisesti juuri

kansallisuusaatteen kannalta epäyhtenäisissä maissa. 274

Kansallisuusfilosofioita ei suinkaan suunnattu kansalle, vaan oppineelle sivistyneistölle, joka vasta

1800-luvulla yhteiskunnan muuttuessa alkoi etsiä ja löytää uusia identifioitumisen kohteita vanhan

säätyidentiteetin tilalle. Onkin tärkeä muistaa, että uuden kieleen, kansaan ja kulttuuriin vetoavan

kokoavan identiteetin täytyi olla sivistyneistölle uskottava, jotta se sai tuekseen ihmisiä, jotka olivat

valmiita tekemään elämäntyönsä sen eteen.

Uusi identiteetti, eli suomalaisuus oli sovitettava sivistyneistön koko olevaista todellisuutta

koskeneeseen tilaan. Bergerin ja Luckmann ovat kirjoittaneet legitimaation käsitteestä.

Legitimaation tehtävänä on perustella objektiiviseksi muuttuneita asioita subjektiivisella tasolla.275

Selventäen legitimaation tarkoitus on pitää yllä itsestään selvänä pidettyä ja ”luonnolliseksi”

koettua asiantilaa ihmisten mielissä. Legitimaatio antaa oikeuttamalleen asialleen subjektiivisesti

järkevältä tuntuvan perustelun. Tärkeää on huomata, että legitimaation ei tarvitse olla koko ajan

näkyvissä ja instituution todellisuudessa elävän ihmisen ei välttämättä tarvitse sisäistää sitä.

273 Airas pitää Snellmanin ja herderiläisten romantikkojen aatteellista yhteyttä epäilemättömänä. Airas 1956, 125. Juha
Mannisen mukaan onkin todennäköistä, että Snellman omaksui kansallisuusaatetta myös muista lähteistä kuin Hegeliltä.
Hegel näet antoi täyden arvostuksensa ainoastaan valtion perustaneille kansakunnille. Hänen mukaansa pelkkä
kansakunta ilman valtiota merkitsi valtiota ilman historiaa. Manninen 1987, 17-18.
274 Pakkasvirran ja Saukkosen mukaan ”nationalismin yksi erikoisuus on se, ettei ajatusrakennelmalla ollut teoreettisia
ajattelijoita samassa mielessä kuin esimerkiksi poliittisella konservatismilla (Edmund Burke) tai sosialismilla (Karl
Marx, Friedrich Engels)”. Pakkasvirta & Saukkonen 2005, 15. Nähdäkseni tämä ei pidä paikkaansa ainakaan
saksalaisen tai suomalaisen nationalismin suhteen. Esittelemissäni saksalaisten ajattelijoiden ja heistä selvästi
vaikutteita saaneen suomalaisen filosofin kokonaisvaltaisia pohdintoja kansallisuudesta, huomio kiinnittyy siihen, että
niissä selvästi on nähty vaivaa maailman järjestämiseksi selkeäksi teoreettiseksi kokonaisuudeksi.
275 Berger & Luckmann 1994, 107.
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Tärkeämpää on, että legitimaatio on olemassa ja löydettävissä, niin että yksilö voi työnjaollisessa

yhteiskunnassa luottaa siihen, että joku toinen alan asiantuntija on asiaa pohtinut.276

Legitimaatiota tapahtuu yhteiskunnassa monella tasolla, jotka limittyvät toisiinsa. Bergerin ja

Luckmannin mukaan jo inhimillisen kokemuksen purkaminen kielellisiksi objektivaatioiksi on

alkumuotoista legitimaatiota. Niinpä esimerkiksi lapsi oppii sosialisaation myötä ymmärtämään,

kuka on suomalainen tai muukalainen, kuka on nainen tai kuka on mies. Hieman

monimutkaisempia legitimaatioita ovat alkeismuotoiset teoreettiset väittämät, jotka ovat usein hyvin

käytännönläheisiä selitysmalleja. Bergerin ja Luckmannin mukaan tällaisia ovat esimerkiksi

kansanviisaudet, legendat, sananlaskut ja moraaliohjeet. Käytännönläheisten legitimaatioiden lisäksi

instituutiota legitimoidaan myös teoreettisimmilla rakennelmilla, jotka useimmiten vaativat

asiantuntijatietoa. Bergerin ja Luckmannin mukaan tällaiset legitimaatiot tarjoavat kattavia

viitekehyksiä instituution eri tarkoituksiin.  Suomalaisessa nationalismissa tällaisia

asiantuntijatiedon haaroja ovat kansalliset tieteet, kuten kielitiede, folkloristiikka ja historia. Ne ovat

tuottaneet eriytynyttä suomalaisuuden instituutiota legitimoivaa tietoa omissa viitekehyksissään.

Bergerin ja Luckmannin mukaan tällaiset legitimoivat tietovarannot uskotaan niihin erikoistuneille

henkilöille, joiden tehtävänä on sitten välittää niitä muille instituution alaisille henkilöille.  277

Instituutio, eli tässä tapauksessa sivistyneistön kansallinen identiteetti vaatii elääkseen kuitenkin

myös kaikenkattavaa ja yhteen integroivaa legitimaatiota. Berger ja Luckmann nimeävät nämä

kaikkein laajimmat legitimaatiotasot symboliuniversumeiksi, ”jotka integroivat

instituutiojärjestelmän eri merkitysalueineen yhdeksi symboliseksi kokonaisuudeksi”. Symbolisella

Berger ja Luckmann viittaavat merkityksiä välittäviin prosesseihin, jotka viittaavat jokapäiväisen

käytännön elämän ulkopuolisiin todellisuuksiin. Universumi puolestaan viittaa siihen, että tässä

legitimaatiotasossa ”kaikki instituutiojärjestelmän alueet integroituvat kaikenkattavassa

viitekehyksessä, joka muodostaa universumin sana kirjaimellisessa merkityksessä, koska kaiken

inhimillisen kokemuksen voidaan katsoa tapahtuvan sen sisällä”.278

Sekä Herderin, Hegelin että Snellmanin kansallisuusfilosofiat voidaan nähdä kokonaisvaltaisina

järjestelminä, jotka pyrkivät selittämään ja oikeuttamaan nationalismia yksilötasolta aina

276 Berger & Luckmann 1994, 116, 120.
277 Berger & Luckmann 1994, 109-110.
278 Berger & Luckmann 1994, 111. Symboliuniversumit ovat teoreettisia traditioita, joilla legitimoidaan alati
kasvaessaan monimutkaistuvaa instituutiojärjestelmää. Symboliuniversumit tuovat siis identiteetinkin kannalta
turvallisen selkänojan, johon nojata.
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universaaleihin ja henkisiin tasoihin asti. Kaikilla näillä ajattelijoilla universumin viimeisenä

takeena oli kristinusko ja Jumala. Sekä Herderillä, Hegelillä että Snellmanillakin oli myös

eräänlainen ylikansallinen, koko ihmiskuntaa kuvaava taso. Hegelillä se oli maailmanhenki, jonka

kautta jumaluus ilmeni maailmanhistoriassa. Herderillä ja Snellmanilla se oli historian tavoitteena

oleva ihmisyys, jossa kaikki kansalliset erot hävisivät ja yhteinen ihmisyys täydellistyi.279

Kansallisuusfilosofia kuitenkin oli nimensä mukaisesti nationalistista filosofiaa. Niinpä jokaisen

ajattelijan nykyhetken vaatimus oli kansallisen erikoislaadun seuraaminen ja kehittäminen.

Kansallinen taso ilmenikin kansakunnissa, jota kehittivät niissä toimivat ihmiset seuraten

kulttuurisia identiteettejään. Kuten edellisissä luvuissa olen esittänyt, ihmisyksilön tasolla

kansallisuus ilmenikin kiinteäksi ajateltuna ja valistuksen subjektikäsityksen mukaisena

kansansieluna.

Kansallisuusfilosofiat olivat teoreettisia rakenteita, joiden tarkoituksena oli legitimoida

sivistyneistölle sen uusi identiteetti, joka ei perustunut säätyyn tai virka-asemaan, vaan oli nimensä

mukaisesti maahan ja kansaan kiinnittyvä kansallinen identiteetti. Kansallisuusfilosofiat loivat

symboliuniversumin, jossa vanha kristillinen maailmankuva oli sovitettuna yhteen uuden tulokkaan,

nationalismin kanssa

Kansallisuusfilosofiat oikeuttivat sivistyneistön identiteettiä kahdella tasolla: ihmisen ulkopuolisella

objektiiviseksi koetulla tasolla ja sisäisellä subjektiivisella tasolla. Objektiivisella tasolla maailmaa

järjestivät kaiken selkänojana uskonto, kulttuurien ja ihmisten erilaisuutta selittävät kansalliset erot,

sekä ihmisyys, jolla ihminen erotettiin eläimistä. Subjektiivisella tasolla sekä uskonto että

kansallisuuteen kuuluminen selitettiin pysyvänä ja kiinteänä ihmiseen sisäisellä aspektilla, sielulla.

Bergerin ja Luckmannin mukaan ihmisen subjektiivinen taso ja objektiiviseksi koettu taso

yhdistetään identiteettiteorioilla280. Nämä ovat identiteettiä empiirisesti selittäviä, kokonaisvaltaisia

teorioita. Bergerin ja Luckmannin mukaan identiteettiteorioilla onkin tehtävänä tuottaa identiteetin

ja maailman välinen teoreettinen sidos. Nämä teoriat ovat loogisesti alisteisia kaiken todellisuuden

279 Pakkasvirran ja Saukkosen mukaan nationalismit pitivät valtiota kansallisvaltion poliittis-kulttuurisen kehityksen
päätepisteenä, kun taas useimmille marxilaisille porvarillinen valtio oli vain yksi historiallinen välivaihe matkalla kohti
internationalismia. Pakkasvirta & Saukkonen 2005, 18. Tämä väittämä ei nähdäkseni päde ainakaan 1800-luvun
Suomeen, jossa nationalismin pääarkkitehti J. V Snellman painotti Herderiin nojautuen kansallisen työn palvelevan
päämäärää kohti yhteistä ihmisyyttä, internationaalisuutta.  Lisäksi suomalainen sosialismi on ollut lähes aina
kansallispainotteista.
280 Berger ja Luckmann käyttävät identiteettejä koskevista teorioista nimiä psykologiset teoriat tai psykologiat.
Nähdäkseni nämä termit kuvaavat hyvin identiteettiteorioiden liittymistä yksilön sisäiseen maailmaan, mutta selvyyden
vuoksi vältän psykologia -termiä, koska nähdäkseni vaarana on, että se sekoittuu  psykologia -nimiseen tieteeseen.
Berger & Luckmann 1994, 197.
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selittäville symboliuniversumeille. Vaikka puhutaan teoriasta, se ei merkitse mitään vaikeasti

opittavaa monimutkaista tietoa, vaan identiteettiteoriat sisäistetään todellisuuksina sosialisaatiossa.

Tämän myötä niistä tulee myös todellisuutta tuottavia rakenteita, joiden tehokkuus perustuu siihen,

että ne kytkeytyvät niihin tunteellisiin sosialisaation prosesseihin, joissa yksilön identiteetti

muodostuu.281 Niinpä esimerkiksi kristillisen uskonnon identiteettiteoria eli oppi ihmisen sielusta ja

sen yhteydestä Jumalaan on ollut erityisen helposti omaksuttavissa aikoina, jolloin ihmisen sisäistä

elämää ei tunnettu. Herder, Hegel ja Snellman rakensivat kristinuskon raameihin nationalismin

identiteettiteorian, joka selitti kansallisuuden ihmisen sisäiseksi, kiinteäksi ja eheäksi kulttuuriseksi

identiteetiksi. Se ikään kuin teki ihmisen subjektiivisesta tunteesta objektiivisen, yhdistämällä

yksilöiden yksittäiset kansallistunteet orgaanisesti yhteiseksi, kansakunnan tason kansallisuudeksi.

Kansallisuusfilosofiat väistivät myös syytökset kansallisen itsekkyyden lietsomisesta vetoamalla

siihen, että kansallisuuksien kohottaminen oli lopulta työtä koko yhteisen ihmisyyden hyväksi.

Sivistyneistö oli 1800-luvulla nationalismin rakentaja alkuunpanija. Kuten olen monissa paikoin

todennut, sivistyneistön ja kansan suhde perustui siihen, että sivistyneistö tarvitsi kansaa

subjektikseen.282. Tämä suhde perusteltiin lopulta koko symboliuniversumiin liittyvän

kansansieluajattelun avulla, joka yhdisti ihmisen subjektiivisen tilan koko objektiiviseen

maailmanjärjestykseen tehden nationalismista luonnon kaltaisen ja kyseenalaistamattoman asian.

Tämä suhde rakensi sivistyneistön omaa kansallista identiteettiä. Tilanteen menestystä edesauttoi

se, että sivistyneistön ja kansan suhde oli edullinen sen kummallekin osapuolelle. Kuten Risto

Alapuro on korostanut, sivistyneistö sai tarvitsemansa historian subjektin omaan

identiteettiprojektiinsa, ja kansaan kuuluville ihmisillekään tuskin oli vastenmielistä se, että sen

edustama ryhmä nostettiin kokoavan ja palvotun aatteen korokkeelle ihailun kohteeksi. Tosin asiat,

joihin sivistyneistön ihailu kansankulttuurissa kohdistui, olivat sivistyneistön oman aatemaailman

siivilöimiä283, mutta pääosin nationalismin vaikutukset kansan syvien rivien sivistämisen ja

yhteiskunnan demokratiakehityksen kannalta olivat kansan näkökulmasta positiivisia.

Olen yrittänyt havainnollistaa kansallisfilosofioiden luomia nationalismia legitimoivaa

symboliuniversumia sekä siihen liittynyttä sivistyneistön ja kansan suhdetta seuraavassa kuviossa:

281 Berger & Luckmann 1994, 197-201.
282 Alapuro 1997, 142-144; Alapuro 1998, 180-182.
283 Ks. Knuuttila 1994, 101-122. Knuuttilan mukaan 1800-luvun suomalaisuuden rakentajat löysivät työlleen mallit
antiikista ja juuret kansallisesta muinaisuudesta. Niinpä erästä runonlaulajaa nimitettiin esim. Pohjolan sokeaksi
Homerokseksi.
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Kuvio 2. Sivistyneistön kulttuurisen identiteetin legitimaatio

Kuvio 2 kuvaa kansallisfilosofioiden tarjoamaa sivistyneistön kansallisen identiteetin oikeutusta kahdella tasolla:
ihmisen ulkoisella ja objektiiviseksi koetulla sekä sisäisellä ihmissubjektin tasolla. Kaikki todellisuus saa Herderin,
Hegelin ja Snellmanin kansallisuusfilosofioissa perimmäisen oikeutuksensa uskonnosta ja jumaluudesta. Koko
todellisuus on siis uskonnon muodostaman symboliuniversumin sisällä. Järjestelmän sisällä kansalliset ja kulttuuriset
erot selitetään jakamalla maapallo kansakunniksi, joiden tarkoituksina nähdään koko ihmisyyden palveleminen.
Katkoviivaiset objektit kansakunnan ja uskonnon välisellä alueella kuvaavat sitä, että ihmisen ei ole tarve ulottaa
ajatteluaan kansallisen ulkopuolelle, sillä oman kansan kehittäminen palvelee parhaiten ihmisyyttä ja täydellistää sitä
Jumalan edessä.

Ihmissubjektin tasolla on kaksi aluetta. Valkoisella värillä on merkitty subjektin alue, joka on kulttuurisesti
muokkautuva ja johon sivistyksellä voi vaikuttaa. Subjektiviteetin ytimessä on kuitenkin muuttumaton sielun alue,
joka yhdistää ihmisyksilön subjektiviteetin universumin objektiiviseksi koettuun rakenteeseen. Ihmissubjektin
sielusta tulee näin objektiivinen, itsestään selvä ydin, joka kantaa sisällään ihmisen kiinteää kulttuurista identiteettiä.

Sielussa on ennestään paikka kristinuskon identiteettikäsitykselle eli jumaluuteen yhteydessä olevalle sielulle. Tätä
suhdetta kuvaa kuvion oikeanpuoleinen nuoli. Sivistyneistön luomat kansallisuusfilosofiat oikeuttavat kansallista
identiteettiä asettamalla kiinteäksi nähtyyn sieluun myös kansallisen identifioitumisen lähteen, kansansielun, jonka
nähtiin ilmenevän puhtaimmillaan kansanihmisessä. Kansansielun avaamaa yhteyttä kuvaa kuvion
vasemmanpuoleinen nuoli. Kansallisuudesta vuosisatojen saatteessa itsensä vieraantuneeksi kokenut sivistyneistö
rakensi näin omaa kansalliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyvää identiteettiään kansan kautta. Samalla
kansasta tuli tarkkailun kohde. Sen piti ilmentää sivistyneistön normittamaa suomalaisuutta.

USKONTO

IHMISYYS

KANSAKUNTA

kulttuurisesti muuttuva
subjektin osa-alue
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SIELU

SIVISTYNEIST
Ö

ihmisen objektiiviseksi koettu
todellisuus
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todellisuus

ihmis-
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Eric Hobsbawm on korostanut sitä kuinka nationalismi nousi joukkoliikkeeksi vasta 1800-luvun

loppupuolella ja 1900-luvun alussa.284 Vasta tällöin lienee Suomessakin syytä puhua kaikkien

jakamasta kansallisesta identiteetistä. Tätä ennen kyse oli sivistyneistön itselleen luomasta uudesta

samastumisen kohteesta.

Nationalismia alettiinkin levittää aktiivisesti suomenkieliseen kansaan 1800-luvun jälkipuoliskolla.

William A. Wilsonin sanoin tällöin uudet kansakunnan sivistysjohtajat ”muunsivat 1830- ja 1830-

lukujen unelmaa 1870- ja 1880-lukujen todellisuudeksi”.285 Kalevala oli ilmestynyt vuonna 1835 ja

Snellmanin kansallisfilosofinen teos Valtio-oppi vuonna 1841. Nationalistisen ajattelun leviämisen

kannalta seuraavien vuosien merkkipaaluja olivat 1860-luvulla alkanut kansakoulujärjestelmän

kehittäminen ja Kansanvalistusseuran perustaminen vuonna 1874286.

Kalevalan nähtiin heijastelevan todellista ja aitoa suomalaisuutta. Sitä alettiin levittää myös

suomalaiselle kansalle. Ehkä tärkeimmäksi välineeksi tässä työssä muodostui 1800-luvun

loppupuolella voimakkaasti kehittynyt koululaitos, jonka kautta Kalevalaa tehtiin tunnetuksi koko

kansan keskuudessa. Elias Lönnrot teki vuonna 1862 lyhennelmän Kalevalasta oppikouluja varten

ja seuraavalla vuosikymmenellä itse eepos otettiin käyttöön oppikirjana. Kalevala oli tärkeässä

osassa myös kansakouluja varten kootuissa lukukirjoissa, joista laajalle levinnein ja pitkäikäisin oli

vuonna 1875 ilmestynyt Topeliuksen Maamme kirja, josta lähestulkoon yksi luku ”Pakanajumalat

ja sankaritarinat” käsitteli Kalevalaa. Tärkeässä asemassa Kalevalan sanoman levittämisessä oli

myös muunlainen kansanvalistustyö, suomenkielisen lehdistön laajeneminen ja Kalevalan aikaan

saama kansanrunouden keräämisen kasvava innostus.287

Tiedemaailmassa Kalevalaan tukeutuva herderiläinen kansansieluajattelu säilyi siitäkin huolimatta,

että romantiikan väistyessä 1870-luvun darwinilaiset kehitysopilliset virtaukset muuttivat

kansanrunoudentutkimusta tieteellisempään suuntaan. Vaikka Julius Krohn osoitti runojen

vaellusteoriallaan, että useimmat suomalaiset kansanrunot olivat peräisin muualta ja niiden

variaatioita tunnetaan myös muualla kuin suomensukuisten kansojen keskuudessa, niin

suomalaisten tutkijoiden keskuudessa runojen vaelluksen alkupiste nähtiin Länsi-Suomessa. Kunnia

284 Hobsbawm 1991, 46-125.
285 Wilson 1985, 35.
286 Liikanen 1995, 160-166.
287 Wilson 1985, 36-39.
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kansalliseepoksesta siirtyi ikään kuin kaikille suomalaisille, kun länsi sai kunnian olla alkuperä ja

itä säilyttäjä.  Samojen runojen ulkomaalaiset toisinnot eivät saaneet huomiota osakseen.288

1800-luvun loppupuolella tapahtunut kansanrunoustieteen tieteellinen valpastuminen ei myöskään

vaikuttanut myyttiin Kalevalasta suomalaisen kansansielun kuvastajana. Johtavan

kansanrunoustieteilijä Julius Krohnin mukaan runojen alkuperällä ei ollut suurta merkitystä, koska

ne joka tapauksessa olivat suomalaisen hengen kyllästämiä.289 Idea Kalevalasta kansansielun

puhtaana kuvastimena ei siis kariutunut romantiikan vaihtuessa realismiin ja tieteellisen otteen

tarkentuessa. Lönnrotin roolia jouduttiin kuitenkin kansallisen tarinan nimissä muokkaamaan.

Nationalististen tiedemiesten strategiaksi muodostuikin Lönnrotin nimeäminen Kalevalan

viimeiseksi runonlaulajaksi,290 kansansielun ilmentäjäksi.

Lönnrotin uusi asema kansallisessa kalevalakuvastossa liittyykin 1880-luvulla alkaneeseen

runonlaulajakulttiin ja laajemmin karelianismina tunnettuun kansallisromanttiseen innostukseen,

jonka perustavin tapahtuma oli ollut juuri Kalevalan syntyminen.291 Kiinnostuksen kohteeksi

nousivatkin nyt itse kansanrunouden sijasta runoja vielä osaavat runonlaulajat.292 Entisistä suullisen

kulttuurin muistomerkeistä, kansanrunoilijoista, tuli nyt suomalaisen kulttuurin puhtaimpia

edustajia, joita taiteilijat ja tiedemiehet kävivät joukolla itärajan takana ihailemassa. Anna-Mari

Sarajaksen mukaan vuosisadan vaihteen kansallisen romantiikan aikana tiedemiehet ja taiteilijat

etsivät ja myös löysivät suomalaisen kansan ideaalityyppejä Itä-Karjalan korvista.293

Runonlaulajista tuli tällöin muinaisen suomalaisen kansansielun edustajia ja välittäjiä. Kalevalan

aitouden ja historiallisuuden kuoppaamisen jälkeen runonlaulajan rooliasu puettiin myös Lönnrotin

päälle.

Kalevalasta tuli vuosikymmenten kuluessa suomalaisuuden pyhä kirja, jonka pyhyyttä ei haluttu

riistää suuren yleisön tietoisuudesta, vaikka tiede väitti toista. Wilsonin mukaan eräitä Kalevalan

ilmestymisen jälkeen syntyneitä myyttejä ei purettu näkyvästi ennen toisen maailmansodan

loppumista. Ensinnäkään kansanrunoudentutkijat eivät nähneet tarpeelliseksi erottaa omaa

tutkimuskohdettaan Kalevalasta. Elias Lönnrotin teos ja suullinen kansanrunous samaistettiin

jatkuvasti julkisessa keskustelussa. Toisekseen Kalevalan koettiin myös aitona eepoksena olevan

288 Sulkunen 197-200.
289 Wilson 1985, 44-45.
290 Wilson 40-45.
291 Sihvo 2003, 400.
292 Knuuttila 1994, 109.
293 Sarajas 1962, 111.
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koko Suomen saaman kansainvälisen huomion tae. Kolmanneksi Kalevalan uskottiin olevan koko

suomalaisen kulttuurin ja valtiollisen itsenäisyyden vankin perusta. Neljäs yllä pidetty myytti oli se,

että suomalainen kansanrunous oli puhtaasti kotimaista ja syntynyt pelkästään suomalaisten

keskuudessa. Viidentenä uskomuksena Wilson mainitsee herderiläisen uskon kansanrunoudesta

aidon kansansielun kuvastajana: Kansanrunoudesta ja Kalevalasta selvisi, mitä on olla oikea

suomalainen. Kuudenneksi kaikki edellä mainitut kohdat yhdistyivät uskomukseen, jonka mukaan

kansanrunous ja Kalevala kertoivat jotain menneisyyden korkeakulttuurisesta Suomesta. Tämä

ajatuskulku johti siihen, että myyttinen menneisyys oli myös tulevaisuuden rakentamismalli.294

Snellmanin hegeliläisempi, yksilöllisempi ja valtiokeskeisempi kansallisuusajattelu pysyi

suomalaisen valtio-opin perusteesinä. Ilkka Liikasen mukaan nuorfennomaanit kanonisivat

Snellmanin suureksi ideologiseksi auktoriteetikseen.295 Myöhemmin esimerkiksi filosofi ja

psykologi Eino Kaila, jota on pidetty yhtenä oman sukupolvensa johtavista ajattelijoista, piti vielä

1940-luvun alussa snellmanilais-hegeliläisesti käsitettyä kansanhenkeä yksilössä elävänä ja

vaikuttavana tekijänä.296 Samoin maailmansotien välisen suomen nuoren sivistyneistön seura AKS

piti itseään alusta asti Snellmanilaisen valtiofilosofian seuraajana.297

Snellmanilaisuus ei Suomessa menettänyt merkitystään, vaikka hegeliläinen spekulaatio murentui

kehitysoppien vallatessa alaa 1800-luvun loppupuolella. Snellmanin ajattelusta siveellinen kehitys,

kansallinen yhtenäisyys ja kansakokonaisuudelle uhrautumisen ihanteet voitiin yhdistää

kokonaisfilosofialtaan varsin poikkeaviin ajatussuuntauksiin.298 Marja  Jalava  onkin  todennut,  että

Snellmanin reseptiohistoria olisi kiehtova aihe siinä plastisuudessaan, jolla Snellmanin kirjoituksia

tulkittiin. Venäläistämisvuosien tulkinnoissa Snellman oli myöntyvyyslinjalainen ja 1920-luvun

alussa ”ryssävihaa” lietsova militaristi.299 Tähän voisi lisätä 1930-luvun lopulla fasistissävytteiseksi

muuttuneen AKS:n vuosikirjoissa AKS:n tie I-IV esiintyneen Snellman-reseption, jossa Snellmanin

ihmisyyttä ja kansainvälisyyttä koskevat painotukset olivat täysin unohduksissa.300 Joka

tapauksessa Snellmanin kansallisajattelu pysyi pinnalla, vaikka vuosikymmenet vaihtuivat.

294 Wilson 1985, 105-108.
295 Liikanen 2005, 232.
296 Salmela 1998, 176.
297 Eskelinen 2004, 55-56.
298 Pulkkinen 1989, 113.
299 Jalava 2005, 207.
300 Usein toistuva Snellman-lainaus on: "kansakunnan tulee kaikissa vaiheissaan luottaa ainoastaan itseensä." AKS ja
Snellman: ks. Esim. AKS: n tie I (1937), 129-138, 202. AKS: n tie II (1938), 23-35, AKS: n tie III (1939), 79, 139 .
Snellman reseptiosta Snellmanin 100-vuotisjuhalllisuuksien yhteydessä Tampereella: Heikki Kokko, ”Johan Wilhelm
Snellmanin 100-vuotisjuhla vuonna 1906, J. V Snellman eri osapuolien näkökulmista.”
[http://www.uta.fi/koskivoimaa/valta/1900-18/snellma4.htm], luettu 12.6.2006.

http://www.uta.fi/koskivoimaa/valta/1900-18/snellma4.htm
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Nationalismin laajeneminen joukkoliikkeeksi ja kansallisen identiteetin muuttuminen kaikkia

kansanosia koskettavaksi identifioitumisen kohteeksi näyttää kulminoituneen Suomessa 1900-luvun

vaihteessa, jolloin tsaarinvallan venäläistämistoimet yhdistivät kaikkia yhteiskuntaryhmiä.

Risto Alapuron mukaan suomalainen nationalistinen liike kehittyi 1800-luvun lopulla entisestä

älymystöpiirien asiasta papistoon ja talonpoikaistoon nojaavaksi poliittiseksi liikkeeksi.

Ulottuessaan älymystöpiirien ulkopuolelle, tämä uusi liike toi fennomaaniseen liikkeeseen yhä

selvemmän agraarisuskonnollisen ideologian. 301 Irma Sulkusen mukaan nationalismi ja uskonto

yhdistyivät varsinaiseksi kansalaisuskonnoksi venäläistämisvuosien paineessa 1900-luvun alussa.302

Kuten aiemmin työssäni on käynyt ilmi, myös sivistyneistön 1800-luvun alkupuolen ideologiassa

uskonnolla oli oma roolinsa kansakunta-ajattelun oikeuttajana. Nationalismin ja uskonnon side oli

tuolloin vain teoreettinen. Nationalismin muuttuessa joukkoliikkeeksi ja yhteisen kansallisen

identiteetin vallatessa alaa, uskonnollinen ja kansallinen ajattelu yhdistyivätkin liitoksi, joka

uskonnollisessa hartaudessaan kosketti kaikkia kansan rivejä.

Samaan aikaan 1900-luvun venäläistämisvuosien kanssa osuivat kansallisiksi ikoneiksi nostettujen

suurmiesten satavuotisjuhlat.303 Snellmanin 100-vuotissyntymäpäivään vietettiin vuonna 1906.

Vuoden 1906 juhlallisuudet nostivat jopa Snellman-renessanssiksi luonnehditun innostuksen.304

Myös Snellmanin elämänkerta oli suomennettu kahta vuotta aiemmin.  Lönnrotin 100-vuotispäivää

viettiin vuonna 1902, ja  Wilsonin mukaan vuosien 1910 ja 1915 Kalevalan merkkipäivinä

toistettiin julkisuudessa toistettiin Kalevalan merkitystä aidon suomalaisen kansansielun

kuvastajana.305

301 Alapuro 1997, 21-22.
302 Sulkunen 1999, 93-95. Sulkunen korostaa, että hän käyttää kansalaisuskonto -käsitettä Euroopan protestanttisissa
maissa ilmenneen voimakkaan nationalismin ja uskonnon yhteenkietoutumisen merkityskessä, jossa pohjana oli puhdas
valtiokirkkojärjestelmä, jota kansallisen politiikan ja kansalaisyhteiskunnan syntyminen muokkasivat. Toinen tapa on
ymmärtää kansalaisuskonto, eikä amerikkalaisessa ”civil religion” merkityksessä, jossa poliittisena liittoutumana olivat
maallinen valtio ja kansalaisten uskonnollisuus. Sulkunen 1999, 146. Viite 128.
303 Matti Klingen mukaan suomalaisen nationalismin suurmiesten ydinjoukko korotettiin legendoiksi jo eläessään. Tämä
jalustalle nostaminen tapahtui jo 1850-luvulla, jolloin suurmieskulttia alettiin rakentamaan erityisesti yliopiston
ympärille, jonne luotiin ajan myötä maan suurimmat ja merkittävimmät muotokuvakokoelmat. Klinge 1997a, 185-186.
Klingen mukaan suurmieskulttia edisti erityisesti Fredrik Cygnaeus.
304 Jussila 1989, 148-159. Tampereella pidetyistä Snellmanin 100-vuotisjuhlallisuuksista: Heikki Kokko, ”Johan
Wilhelm Snellmanin 100-vuotisjuhla vuonna 1906” [http://www.uta.fi/koskivoimaa/valta/1900-18/snellma1.htm],
luettu 12.6.2006.
305 Wilson 1985, 48.

http://www.uta.fi/koskivoimaa/valta/1900-18/snellma1.htm
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Suomalaisen kansallisen identiteetin leviäminen joukkoihin vahvisti epäilemättä myös maan

älymystön uskoa siihen. Tässä on varmasti yksi syy myös siihen, miksi identiteetti osoittautui niin

kestäväksi. Suuret kansanjoukot omaksuivat kansallisen identiteetin objektiivisena muodostumana,

mikä onkin Bergerin ja Luckmannin mukaan edellytys minkään sosiaalisen muodostuman

siirtymiseksi sukupolvelta toiselle. Se että kansa alkaa kohdella kansallista identiteettiä

itsestäänselvyytenä, todellisuuteen luonnollisesti kuuluvana osa-alueena, muuttaa myös itse

instituution kehittäjien suhtautumista tuotokseensa. Bergeriä ja Luckmannia mukaillen kun

sivistyneistö 1800-luvun puolenvälin jälkeen näki Snellmanin johdolla suomalaisen kansallisen

identiteetin leviävän ensin sivistyneistössä ja sitten muissa yhteiskuntaryhmissä, niin kansan

kokema objektiivisuus heijastuu myös takaisin älymystöön. Näin kansallinen identiteetti vahvistuu

myös yläluokan keskuudessa saaden aikaan tunteen, jonka mukaan kansallisen identiteetin on oltava

jotain ikuista ja alkuperäistä, koska se on näin suuria massoja puhutteleva aatevirtaus. Alapuron ja

Sulkusen mainitsema 1900-luvun vaihteen tienoilla esille tullut nationalismin integroituminen

uskonnollisen ajatteluun koko kansan tasolla vain vahvisti tätä tunnetta. 306

Kansallinen identiteetti on 1800-luvun alkupuolen sivistyneistön alkuunpanema instituutio, joka

kuitenkin objektivoitui 1800-luvun kuluessa elämään omaa elämäänsä sinä kyseenalaistamattomana

itsestäänselvyytenä jona se 1900-luvun puolella tunnettiin. Sivistyneistö näin ollen sekä tietoisesti

rakensi kansallista identiteettiä, että työnsä tuloksena alkoi uskoa sen objektiivisuuteen.

Nationalismin tutkimuksella ei olekaan syytä väheksyä kansanrunouden kerääjien kuten Lönnrotin

tai valtioajattelijoiden kuten Snellmanin rinnassa palavaa isänmaallisuuden tunnetta, mutta ei ole

myöskään syytä ottaa kansallista identiteettiä objektiivisena ihmiselle annettuna ominaisuutena.

Sivistyneistön ja kansan suhde joutui koetukselle vuoden 1905 suurlakon ja vuoden 1918

kansalaissodan välisenä aikana. Annamari Sarajas on kirjoittanut tällöin tapahtuneesta

sivistyneistön suuresta pettymyksestä kansaan.307 Risto Alapuro on korostanut, että kyseessä oli

tarkemmin ottaen sivistyneistön pettyminen itseensä.308 Merkittävää tässä onkin se, että tässä

kriisissä suomalaisuuden kumpuamista kansasta ei suinkaan kyseenalaistettu. Sen sijaan

sivistyneistö kyseenalaisti oman romantisoidun kuvansa kansasta. Kuva kyseenalaistui, muttei idea

306 Berger & Luckmann 1994, 72.
307 Sarajas 1962, 114-185. Näyttää kuitenkin siltä, että toisin kuin usein esitetään, ensimmäiseksi sivistyneistön
pettymystä on analysoinut Sakari Vapaasalo jo vuonna 1939. Ks. Vapaasalo, Sakari, Kansallisromantiikasta
kansalliseen suuruudentahtoon. AKS:n tie III (1939), 129-138.
308 Alapuro, 1998, 181-182.
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suomalaisuudesta tai sen oikeutuksesta. kansallisuusideologia ja sen sisältämä kansasubjekti pysyi

eheänä.

Sivistyneistön kansallisuusinnostus säilyi vuosien 1905-1918 traumaattisista kokemuksista

huolimatta. Tämän takeena oli vuonna 1917 saavutettu itsenäisyys. Kansansielun Itä-Karjalasta

löytänyt karelianismi jatkui eri muodoissa aina toisen maailmansodan loppumiseen asti. 1920-

luvulla sen perinteen jatkajaksi institutionalisoitui Kalevalaseura, jota Hannes Sihvo kuvailee

aatehistoriallisesti merkittäväksi tieteen ja taiteen yhdistäneeksi synteesiksi.309 Nationalistis-

ekspansiivisena karelianismi vaikutti myös 1920-30 lukujen näkyvimmän nuoren sivistyneistön

yhteenliittymän Akateemisen Karjala-seuran Suur-Suomi ideologiassa.310 Kuten olen jo maininnut,

AKS:lle Snellmania oli kansakunta-ajattelun aatteellisen isä, jonka patsaalle seura järjesti joka vuosi

Snellmanin päivänä ylioppilaiden marssin. AKS:n ideologiassa näkyi uskonnon ja nationalismin

sekoittuminen yhteiseksi aatemaailmaksi, jota kuvaa hyvin se, että seuran jäseneksi päässeiltä

vaadittiin vala, joka oli hyvin lähellä kristillisen uskontunnustuksen sisältöä.311

Sekä Snellman että Kalevala kokivat vielä 1930-luvulla eräänlaisen uuden renessanssin. Vuonna

1935 vietettiin Kalevalan ilmestymisen satavuotisjuhlaa, ja vuosi nimettiinkin kirkolliseen tapaan

Kalevalan riemuvuodeksi. Seppo Knuuttila on todennut, että 1930-luvulla suomalaisessa

kansanrunoudentutkimuksessa elettiin sankariaikaa, jolloin muuten erimielisiä tutkijoita yhdisti

”merkillinen viehtymys muinaissotien melskeeseen ja miehiseen maailmaan”. Toinen kantava

teema oli pyrkimys osoittaa muinaisrunojen perisuomalaisuus, mikä kävi parhaiten olemalla

etsimättä kansanrunouden ulkomaalaisia rinnakkaisuuksia.312 1920–1930-luvuilla suomennettiin

myös ensimmäistä kertaa J. V. Snellmanin teoksia nimellä Kootut teokset. Palvotun suurmiehen

teokset olivat näin kokonaisuudessaan ensimmäistä kertaa avoinna laajemmalle suomenkieliselle

yleisölle.313

Nationalismitutkimuksessa on usein esitetty kysymys: mikä teki nationalismista niin erityisen

aatteen, että se kasvoi sadassa vuodessa ennennäkemättömän laajaksi ja suosituksi

309 Sihvo 2003, 404.
310 Sihvo 1969, 187-188.
311 Alapuro 1973, 93-95. Alapuro on todennut, että nimenomaan pappien pojat ja talonpoikaisylioppilaat olivat
innokkaita AKS:läisiä. Alapuro 1973, 86-87.
312 Knuuttila 1999, 120-122.
313 Ensimmäisenä ilmestyi J. Hollon suomentama 6. osa. Ks. Snellman, Johan Vilhelm,  Kootut teokset. Osa 6 :
Tutkielmia ja kirjoitelmia. suomentanut J. Hollo. WSOY , Porvoo 1928. 1900-luvun vaihteessa suomenkieliset lukijat
olivat saaneet luettavakseen Snellmanin Valittuja teoksia.
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joukkoliikkeeksi?314 Puhuttaessa kansallisista identiteeteistä saman kysymyksen voi kysyä näin:

mikä teki kansakunnasta niin erityisen identifikaation kohteen, että siitä tuli sadassa vuodessa niin

vahva ihmisten minuuden määrittäjä? Omaan tutkimuskysymykseeni kannalta on relevanttia kysyä:

mikä on ollut sivistyneistön identiteetin kestävyyden salaisuus?

En väitä pystyväni antamaan tähän tyhjentävää vastausta, mutta yksi tekijä on varmasti se Matti

Klingen mainitsema asia, että sivistyneistö säilyi varsin pitkään varsin staattisena luokkana, jossa

sosiaalinen vaihtuvuus oli pientä. Klingen mukaan vanha aatelis-, porvaris- ja varsinkin

pappissuvuista koostuva yläluokka pysyi maan johdossa aina toisen maailmansodan loppuun asti.315

Samoin nationalismin vahva integraatio toisen jo olemassa olevan kokoavan ideologian, luterilaisen

uskonnon kanssa oli takeena uuden identiteetin menestykselle.

Toisaalta Suomalaisen sivistyneistön vuoden 1809 reaalipoliittisen tilanteen pohjalle luoma

identiteetti piti sisällään puolia, jotka olivat edullisia kansallisen identiteetin leviämisen ja

kestävyyden kannalta. Ottaessaan kansan subjektikseen ja nostaessaan kansan ”barbaarisuudesta”

ihailun kohteeksi sivistyneistö sai aikaan molemmille osapuolille varsin edullisen asetelman.

Sivistyneistö kiinnostui tavallisen kansan kulttuurista kokien empatiaa aidon suomalaisuuden

kantajia kohtaan, mikä sysäsi alkuun monia kansan sosiaalisen aseman parantamiseen tähtääviä

uudistuksia. Sivistyneistö puolestaan sai uudessa valtiollisessa tilanteessa uuden selvän kulttuurisen

identiteetin, johon samaistua.

Kansallinen identiteetti yhdisti kansakerroksia juuri sisällään pitämänsä sivistyneistön ja kansan

suhteen ansiosta. Tämän suhteen säilyminen ja voimistuminen epäilemättä myös vaikutti

identiteetin kestävyyteen. Itse suhde oli sekin vakaalla pohjalla, sillä kuten olen tässä luvussa tuonut

esille, se kumpusi valistuksen ajalta periytyneestä länsimaisen ajattelun rakenteesta. Valistuksen

subjektikäsityksen mukaan kulttuurinen identiteetti kuului kiinteästi ja synnynnäisesti

ihmissubjektin ytimeen.316 Tämän ajattelutavan kautta uusi tarvittava kansallinen identiteetti

löydettiin suomalaista perinnettä kielensä ja suullisen runoutensa puolesta edustaneesta kansasta.

Osaksi suomalaisen kansallisen identiteetin instituutiota se legitimoitiin J. V. Snellmanin

kansallisuusfilosofian avulla.

314 Pakkasvirran ja Saukkosen mukaan modernististen nationalismitulkitsijoiden, kuten Hobsbawmin, Gellnerin ja
Anderssonin ei ole ns. etnosymbolistien puolelta katsottu pystyvän antamaan uskottavia vastauksia tähän kysymykseen.
Etnosymbolistit korostavat kuvitellun kansakunnan perustuvan kuitenkin etnisiin tekijöihin. Pakkasvirta & Saukkonen
2005, 36.
315 Klinge 1968, 331-332.
316 Hall 1999, 21-22, 29-36.
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IV ELÄINKUNTA – KULTTUURI – IHMINEN: SUBJEKTIN

BIOLOGISOITUMINEN

Nationalistisen projektin alkuvaiheessa luotu sivistyneistön kulttuurinen identiteetti joutui

modernissa maailmassa lukuisien haasteiden eteen. Modernia aikaa kiinnosti yhä enemmän myös

itse ihminen. Joskus onkin viitattu siihen, että kun uusia maanosia koskeneiden löytöretkien

aikakausi oli ohi, niin uudet löytöretket tehtiinkin ihmiseen itseensä.

Ihmiskäsitykseen kohdistuneet haasteet olivat nationalismin kannalta siinä mielessä merkittäviä,

että ne haastoivat käsityksiä ihmisen kulttuurisen identiteetin olemuksesta. Eräs merkittävä

länsimaiseen ihmiskäsitykseen vaikuttanut tekijä oli Charles Darwinin (1809-82) vuonna 1859

ilmestynyt teos Lajien synty. Darwinin luonnollista valintaa ja evoluutiota käsitelleet opit

tunkeutuivat vuosisadan loppuun mennessä lähes jokaiselle elämänalalle. Ne muuttivat myös

länsimaista ihmiskäsitystä entistä biologisemmaksi.317

Käsittelen tässä luvussa sitä, miten 1800-luvun loppupuolelta tähtien levinnyt darwinismi näkyi

1930-luvun sivistyneistön käsityksissä kulttuurista, ihmisestä ja kansallisuudesta. Ensimmäisessä

alaluvussa pohdin sitä, miten 1930-luvun sivistyneistön jäsenet, jotka puhuivat kulttuurin kriisistä,

ymmärsivät käsitteen kulttuuri. Päällimmäisenä näkökulmana ovat darwinilaisen ajattelun

vaikutukset kansallisen kulttuurin määrittelyyn. Toisessa alaluvussa käsittelen sitä, kuinka

biologinen kulttuurikäsitys rakentui vanhan romantiikasta peräisin olevan nationalistisen

kulttuurikäsityksen päälle. Kolmannessa alaluvussa pohdin ihmiskäsityksen biologisoitumisen

vaikutusta kulttuurisen identiteetin ymmärtämiseen.

4.1 Kulttuuri ja kehitysoppi

Kulttuuri on tunnetusti monitulkintainen käsite. Sen määrittelyssä saattaa olla suuriakin eroja.

Kulttuurikriisistä puhuttaessa onkin tärkeä ymmärtää, miten ajan ihmiset ymmärsivät sanan

kulttuuri. Onkin mielenkiintoista analysoida, miten eri osapuolet määrittelivät kriisiytyneeksi

koetun kulttuurin. Kristilliskonservatiivisesta ryhmittymästä syvimmin kulttuuri olemusta olivat

pohtineet teologit Eino Sormunen ja Yrjö J. E Alanen.  Tämän ryhmittymän kulttuurikäsityksen

317 Salmi 2002, 157.
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tarkastelu on siinä mielessä hedelmällistä, että heidän näkemyksistään on paikallistettavissa

yhteiskunnassa syvälle menneet ajattelutapojen muutokset. On oletettavaa, että yhteiskunnan

konservatiivisten voimien ajattelu nojaa kaikista ryhmistä voimakkaimmin traditioon.

Konservatiivien ajattelutapaan tunkeutuneet muutokset kuvaavat yhteiskunnassa yhteisten

ajattelurakenteiden muutosta.

Kulttuuri -käsite nousi oppineiden laajaan kielenkäyttöön vasta 1600-luvulla.318 Valistusajan

hengessä syntyi pitkälle johtava traditio jakaa todellisuus kahteen substanssiin: aineeseen ja

henkeen. Valistusajasta onkin peräisin se meidänkin aikanamme ilmenevä epäselvyys kulttuurin

määrittämisessä, joka ilmenee erityisesti arkipuheessa. Kulttuuri voidaan ymmärtää kaikkena

inhimillisenä toimintana ja sen saavutuksina, mutta arkikielessä kulttuurilla ymmärretään usein

”korkeakulttuuriksi” ymmärretyt asiat, kuten erilaiset klassiset taiteen lajit. Tämä käsitteiden

sekaannus juontaa siis juurensa valistuksen henki-materia -jaottelusta, jossa aineellinen nähtiin

laadullisesti huonompana kuin henkinen.319

Heikki Mikkelin mukaan maailmansotien välisessä Suomessa valtavirtana olikin ymmärtää

kulttuuri korkeakulttuurina. Länsimaisesta kulttuurista eroteltuja kulttuureja oli tapana peilata juuri

länsimaisen edistyksen kautta, mikä johti siihen, että demokraattisempi kulttuurikäsitys, joka ei

ottanut länsimaista kulttuuria itseisarvona, ei noussut suomalaisissa konservatiivisissa

humanistitiedepiireissä arvoonsa.320

On kuitenkin huomattava, että juuri 1930-luvulla kulttuurikriisistä eniten ääntä pitäneissä piireissä

kulttuuria  ei  tulkittu  enää  puhtaasti  tässä  valistuksen  ajan  hengessä.  Teologi  Yrjö  J.  E  Alanen

määritteli kulttuurin vuonna 1933 teoksessaan Kristinusko ja kulttuuri näin: ”Kulttuuri on ihmisen

kohottautumista luonnontilan yläpuolelle ruumiillisten ja henkisten voimien ja kykyjen

kehittämisen ja toimintaan saattamisen avulla.” Kulttuuri yhdistyi Alasen puheessa

sivistyskansoihin, joiden vastakohdaksi hän asetti luonnonihmisen. Hän havainnollisti tätä asemaa

vetoamalla Robinson Crusoen ja Perjantain kohtaamiseen todeten näiden edustavan ”aivan eri

elämänkantaa”.321 Toinen kirkonmies, teologian professori Eino Sormunen määritteli kulttuurin

näin: ”Itse sana kulttuuri on ihmisen kapinaa alkukantaisuutta ja pelkkää luonnontilaa vastaan”.

Hänen mukaansa ihminen ei halua olla eläin, jolle kehittyvä tekniikka tarjoaisi uusia

318 Massa 1954, 18-19.
319 Ks. esim. Mikkeli 1996, 126; Manninen 1989, 29-35.
320 Ks. Mikkeli 1996 126-127.
321 Alanen 1933, 10-12.
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mahdollisuuksia pedonvaistojen tyydyttämiseen. 322 Myös kristillisiin ajattelijoihin kuulunut

filosofian tohtori Jaakko Forsman ymmärsi kulttuurin olevan ihmisen irtaantumista luonnosta.

Forsmanin mukaan kulttuuri oli ennen muuta ihmisessä itsessään ilmenevän luonnon

hallitsemista.323 Myös filosofisissa piireissä kulttuuri määriteltiin inhimillisen toiminnan tulokseksi.

Kulttuuriliberaalien elämänfilosofista kulttuurikäsitystä lähellä ollut Filosofi Erik Ahlman määritteli

kulttuurin vuonna 1939 ilmestyneessä teoksessaan Kulttuurin perustekijöitä näin: ”Kulttuuri on

järjestelmä ihmisten tietoisesti aikaansaamia, yhteiskunnassa syntyneitä ja sukupolvesta toiseen

siirtyviä, yhä lisääntyviä arvonomaisia muodosteita ja olotiloja”324

Käsitysten yhtäläisyyteen lienee vaikuttanut sekin, että harvat 1930-luvun heikoissa taloudellisessa

tilanteessa suomennetut eurooppalaista kulttuuria käsitelleet teokset näyttävät määritelleen

kulttuurin samalla tavalla. Maailmansotien välisenä aikana maailmanmaineeseen oli noussut Egon

Friedell, jonka teossarjan ensimmäinen osa Uuden ajan maailmanhistoria 1 julkaistiin heti

tuoreeltaan suomennettuna vuonna 1930. Friedell luki kulttuurihistoriaansa kaiken inhimillisen

toiminnan. Hän havainnollisti näkemystään kulttuurialojen hierarkiaa kuvaavalla pyramidilla, jossa

alimpana asteena oli ihmisen materiaalisia tarpeita tyydyttävä talouselämä ja ylimpänä uskonto.

Näiden välissä olivat yhteiskunta, valtio, tapa, tiede, taide ja filosofia.325 Myös toinen merkittävä

1930-luvun kulttuurikäsitykseen vaikuttanut teos Spenglerin Der untergang des Abendlandes

(Länsimaiden perikato) lähti siitä, että kulttuuri on ihmisen ponnistelua pois alkeellisuuden

muodoista. Spengler erotti kulttuurimorfologiassaan primitiivisen, esikulttuurin ja

korkeakulttuurin.326 Myös 1930-luvulla julkaistun massiivisen Suomen kulttuurihistoria -teossarjan

tehtävänannossa perusteltiin sanan kulttuuri käyttöä otsikossa sillä, että pyrkimyksenä oli esittää

mahdollisimman laaja näkökulma sekä aineellisen, että henkisen kulttuurin puolelta. Sanaa sivistys

ei käytetty, koska sillä oli viitattu suomen kielessä useimmiten vain pelkkään henkiseen

kulttuuriin.327

Kulttuurikäsitys näyttääkin olleen muutoksessa. Valistuksen aine – henki jaottelu näytti muuttuneen

kristillistenkin ajattelijoiden piirissä biologia – kulttuuri -jaotteluksi. Kulttuuria ei näin enää ajateltu

puhtaaksi ”hengeksi”, vaan siihen saatettiin lukea materialistiset pyrkimykset kuten talous ja

toimeentulo. Ainoa substanssi, joka jäi tämän laajan kulttuurikäsityksen ulkopuolelle, oli ihmisen

322 Sormunen 1936, 127.
323 Forsman 1935, 220.
324 Ahlman 1939, 16.
325 Friedell 1999a, 34-40.
326 Massa 1954, 93.
327 Suolahti e.a 1933, 3. Ks. myös Mikkeli 1996, 138-139.
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biologinen perusta. Tämä muutos oli erityisen merkittävä kristilliselle maailmanselitykselle, sillä

biologisuus viittasi enemmän eläinmaailmaan kuin perinteiseen käsitykseen ihmisestä Jumalan

kuvana328.

Suomalaisessa sivistyneistössä näyttää kuitenkin olleen piirejä, jotka eivät hyväksyneet

kulttuurikäsityksekseen tätä tiukkaa ja selvärajaista biologian ja kulttuurin vastakkainasettelua.

Heille se näyttää edustaneen jo vanhentunutta näkemystä. Kulttuuriliberaalien, kuten Olavi

Paavolaisen ja Lauri Viljasen ajattelua leimasi kosmopolitismi. Paavolainen ja Viljanen edustivat

itsenäisyyden ajan ensimmäistä nuorta sukupolvea, joka oli avaamassa jo 1920-luvulla ikkunoita

Eurooppaan ja tunsi ummehtuneisuuden hajua 1930-luvun kansallisesti sisään kääntyneessä

Suomessa.329

Hieman nuorempi kulttuuriliberaali oli 1930-luvulla esiin noussut itseoppinut kulttuurikriitikko

Tatu Vaaskivi. Tatu Vaaskivi ei ollut samalla tapaa kosmopoliitti kuin 1920-luvun tulenkantajat

Viljanen ja Paavolainen. Tätä osoittaa hänen tuotantonsa,  jossa vilisi suomalaiskansallisia aiheita.

Siinä missä Paavolainen kirjoitti 1930-luvulla kulttuurifilosofisia matkakirjoja ja Viljanen esseitä

pääosin ulkomaalaisesta kirjallisuudesta, niin Vaaskivi kirjoitti suomalaisuusmies Armfeltista ja

suomalaiskansallisesta kirjailijasta F. E. Sillanpäästä. Vaaskiveä kuitenkin kiinnostivat kansallista

näkökulmaa laajemmatkin aihealueet kuten kuvaukset länsimaisen kulttuurin kohtalosta ja

erityisesti freudilaiseen psykoanalyysiin nojautunut kulttuurianalyysi.330

Kulttuuriliberaalien eräänlaisena filosofisena selkänojana oli elämänfilosofiaksi nimetty suuntaus,

jonka keulakuvina olivat ajattelijat Henri Bergson, Schopenhauer, Kierkegaard, Freud ja Nietzsche.

Elämänfilosofia ei keskittynyt ihmisen yhteiskunnalliseen olemiseen, vaan se pyrki saamaan selvää

ihmisen todellisesta olemuksesta.331 Elämänfilosofialle läheinen oli myös vitalismi, elämän

palvonta, joka korosti nuoruuden fyysisen voiman ja terveyden merkitystä. Tämä elämänfilosofian

puoli oli suosittu 1930-luvun totalitäärisissä valtioissa, kuten Saksassa ja Neuvostoliitossa.332

Suomalaiset 1930-luvun kulttuuriliberaalit eivät kuitenkaan tunteneet vetoa kumpaankaan

328 Kristillisestä ihmiskäsityksestä ks. Lindqvist 1997, 29-43.
329 Lappalainen 1990, 86-87.
330 Vaaskivi kuului myös suomalaiskansallisen Suomalaisuuden liiton aikakauslehti Suomalaisen Suomen vakituiseen
kirjoittajakuntaan ja muutti jopa nimensä Wahlstenistä Vaaskiveksi. Sallamaa 1999, 411. Haavio 1945, Esittely VIII.
Vaaskivi oli kulttuuriliberaaliudestaan huolimatta myös kansallismielisesti ajattelevissa piireissä hyvin ymmärretty
henkilö. Tätä kuvaa kansallismielisen Martti Haavion ylistys Vaaskiven neroutta kohtaan vuonna 1945 julkaistussa
Vaaskiven kirjekokoelmassa. Haavio 1945, Esittely VII-XXVII.
331 Karkama 1990, 25.
332 Sallamaa 1994, 111.
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totalitaariseen järjestelmään. Pikemminkin heitä näyttää kiinnostaneen elämänfilosofian se puoli,

oka korosti pyrkimystä onneen inhimillisenä päämääränä.

Suomalaisten kulttuuriliberaalien 1930-lukujen tuotanto tuo hyvin esiin elämänfilosofian

vaikutuksen. Vaaskivi julisti vuonna 1938, että Henri Bergsonin ”elämäntäysi metafysiikkaa” oli

”mahtava voimanallas, josta nykyinen eurooppalainen ajattelu ja runous jatkuvasti ammentaa”333.

Bergson oli luonut filosofiaansa jo 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun vaihteessa, mutta se oli

noussut uudelleen parrasvaloihin maailmansotien välisessä Euroopassa.334 Bergsonin filosofian

peruskäsite oli élan vital, elämän hyöky, joka ilmentyi kaikessa maailmassa havaitussa liikkeessä.

Tähän filosofiseen perustaan tukeutuen Lauri Viljanen aloitti Taisteleva humanismi -kirjansa sen

otsikkoa määrittelevällä lauseella: ”Tämän kirjan johtava ajatus on sen vitaalisen elämän tehostus ja

harmonisen ihmisen puolustus suvaitsemattomia poliittisia ja moralisoivia ideologioita vastaan”.335

Pertti Karkaman mukaan elämänfilosofia pyrki vastaamaan kysymykseen: ”mitä elämä on

abstraktissa eksistentiaalisessa merkityksessä”Schopenhauerille elämä oli liikkeessä oleva, ihmisen

tiedon ulkopuolinen tahto. Maailmaa säätelevän tahdon esteenä on kuitenkin ihmisen asuttama

aineellinen maailma, joka estää ihmisen onnen ja tyydytyksen. Tästä johtuu, että ihmisen elämä on

kärsimystä. Karkaman mukaan tämä perusajatus yhdisti kaikkia edellä mainittuja ajattelijoita

yhteisen elämänfilosofia-nimikkeen alle.336

Kulttuuriliberaalit ymmärsivät kulttuuri samansuuntaisesti kuin konservatiivisemmat ajattelijat, eli

ihmisen nousuksi luonnontilan yläpuolelle. Kulttuuriliberaalit näkivät vain, että tämä nousu oli

länsimaisessa kulttuurissa tehty siten, että ihmisen luonnolliset, eläimelliset vaistot olivat

tukahtuneet. 1930-luvun Kulttuuriliberaaleille sukupuolielämästä avoimesti kirjoittanut Lawrence ja

ihmisen seksuaalisiin vietteihin tukeutunut Freud olivatkin, uuden elämänfilosofisen, kulttuuria

uudistavan suuntauksen kärkinimiä. Suomalaisista kulttuuriliberaaleista Paavolainen ja Viljanen

olivat uuden seksuaalimoraalin puolestapuhujia. 337   Vaaskivi keskittyi monissa piireissä tämän

ajattelun aloittaneeksi katsotun Freudin teorioihin seksuaalisuudesta ja sielunelämästä.338

333 Vaaskivi 1938, 288.
334 Mikkeli 1996, 130.
335 Viljanen 1936, 11.
336 Karkama 1990, 25.
337 Viljanen suhtautui suopeasti Lawrencen seksuaalisuuden tabuja rikkovaan kaunokirjallisuuteen. Ks. esim. Viljanen
1936, 451-494. Paavolainen suunnitteli koko 1930-luvun ajan kirjaa uutta seksuaalimoraalista. Teoksen luonnos
löydettiin YLE:n arkistoista vuonna 2006. HS 10.3.2006.
338 Ks. Ihanus 1994, 158-211.
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Kristillisten konservatiivien, kuten Alasen ja Sormusen näkökulmasta elämänfilosofiset virtaukset

edustivat kulttuuriväsymystä tai -vihollisuutta, ja niiden kannattajat olivat teologeille takaisin

alkukantaisuuteen pyrkiviä primitivistejä.339 Alasen mukaan näiden ajatusten kannattajat rikkovat

sekä kotimaansa, että koko maailman kulttuuritehtävää vastaan.340

Onkin huomattavaa, että 1930-luvun kulttuurikriisikeskustelun vastakkaisia osapuolia yhdisti se,

että he ymmärsivät kulttuurin universaalissa merkityksessään samantapaisesti. Kulttuuri oli sekä

teologeille, että uuden sukupuolimoraalin hahmottajille ihmisen biologisen olemuksen

päällysrakenne. Tämä yksimielisyys oli epäilemättä yksi koko yhteisen kulttuurikriisikeskustelun

välttämättömimmistä lähtökohdista. Se osoittaa myös sitä, että kristillisissä piireissä oli 1930-

luvulle tultaessa jouduttu luopumaan käsityksistä ihmisestä Jumalan kuvana ja eläimistä erillisenä

olentona.

Kulttuurin ymmärtäminen inhimillisyyden nousuksi luonnontilasta on yhteydessä Darwinin

evoluutioteorioiden aiheuttamaan ihmiskäsityksen murrokseen. Ihmiskäsitys koki muutoksen 1800-

luvun lopun Euroopassa. Näkemys ihmisestä muodostui tuolloin vahvasti biologiseksi. Taustalla

tässä oli Charles Darwin (1809-82) ja hänen esiin tuomansa oppi inhimillisestä evoluutiosta.

Darwin julkaisi ensin vuonna 1859 tunnetun teoksensa Lajien synty (On  the  Origins  of  Species),

joka esitti luonnon eloonjäämisen kamppailussa. Vuonna 1871 Darwin sovelsi teorioitaan ihmiseen

kirjassaan The Descent of Man. Hannu Salmen mukaan jo se, ettei ihmistä oltu luotu valmiiksi

luomukseksi, sellaiseksi kuin hän oli, järkytti eurooppalaisia ja erityisesti säätyläispiirejä. Darwinin

esittämä ajatus ihmisen polveutumisesta herätti väistämättä kysymyksiä ihmisluonnon

koostumuksesta: jos kerran ihmisellä oli barbaarinen menneisyys, oliko mahdollista, että osa tästä

alkukantaisuudesta vaikuttaisi edelleen sivistykseen pyrkivässä ihmisessä?341 Matti Klinge on

todennut, että ihmisen muutos ”Jumalan kuvasta apinan serkuksi” merkitsi valtavaa mullistusta.

Aikaisemmin ihminen oli ymmärtänyt luonnon voitettavaksi vastustajakseen, mutta nyt ihminen

liitettiinkin osaksi luontoa.342

Darwinismin varsinainen ydin oli evoluutioteoria, joka kiisti minkään eliölajin ikuisuuden tai

pysyvyyden. Tämä merkitsi sitä, että kaikki ihmisen nykyisyydessä näkemä elämä, hän itse mukaan

luettuna, oli polveutunut jostain toisesta, erilaisesta lajista. Polveutumisen moottorina oli Darwinin

339 Ks. esim. Sormunen 1936, 62-68. Alanen 1938a, 149-190.
340 Alanen 1938a, 166-167.
341 Salmi 2002, 157-158.
342 Klinge 1972, 12.
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teorioissa luonnonvalinta, joka korosti vahvemman oikeutta eloonjäämiskamppailussa.343 Darwinin

esittämät teoriat antoivat pontta erilaisille yhteiskunnallisille aatteille ja ideologioille. Niillä

pystyttiin myös oikeuttamaan monia 1800-luvun eurooppalaisessa yhteiskunnassa ilmenneitä

epäkohtia. Teollistumisen myötä voimistunut kasvava sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus voitiin

selittää sosiaalidarwinismilla, joka painotti, että menestys elämässä oli merkki biologisesta

paremmuudesta. Darwinismilla voitiin oikeuttaa myös imperialistinen siirtomaapolitiikka

evoluutiokehityksen ”luonnolliseksi” tulokseksi. 344 Nationalismi puolestaan sai uutta pontta

yhdistäessään kansallisuuksia eri rotuihin.345 Darwinin aatteen peruja oli myös eugeniikka, joka

pyrki kansojen biologiseen jalostamiseen inhimillisen elämän kannalta kyseenalaisin keinoin.346

Suomalaisen sivistyneistön tekemässä kulttuuri-käsitteen määrittelyssä näkyykin juuri Darwinin

ajattelusta pontensa saanut ihmiskäsityksen kaksijakoisuus. Kehitysbiologia erotti ihmisyyden

vahvasti biologian ja kulttuuriin, mutta toisaalta esitti nämä kaksi olennaisesti toisiinsa liittyvinä. Se

että Darwin osoitti sivistyneen ihmisen polveutuvan alkukantaisista esi-isistään, toi esiin

kysymyksen, oliko esi-isien barbaarisesta identiteetistä jotain jäljellä?347 1930-luvulla tämä

alkukantaiseen biologisperäiseen identiteettiin vetoaminen oli saanut ennen näkemättömät

mittasuhteet natsi-Saksassa, jossa myyttisestä saksalaisuudesta tehtiin uskonnon kaltainen

normijärjestelmä.348 Myös suomalaisten kulttuuriliberaalien, kuten Paavolaisen, Vaaskiven ja

Viljasen viehtymys primitivismiä, elämänfilosofia ja vitalismia kohtaan voidaan jäljittää tähän

darwinismin aiheuttamaan ihmiskäsityksen muutokseen. Heidän näkökulmastaan kansallista

kulttuuria oli uudistettava ottamalla huomioon ennen tukahdutetut 1930-luvun näkökulmasta

”eläimellisyyteen” viittaavat vietit ja vaistot kuten seksuaalisuus ja ruumiillisuus.

Vallitsevaan kulttuurikäsitykseen radikaalisti tai liberaalisti suhtautuneiden ajattelijoiden ja

uskonnon puolustajien välinen taistelu ei ollut uusi asia suomalaisessa kulttuurikentässä. Suomessa

oli käyty kulttuuri -käsitteen ympärillä keskustelua jo 1900-luvun vaihteessa. Tällöin osapuolina

343 Isaksson & Jokisalo 2005, 163.
344 Isaksson & Jokisalo 2005, 162-163.
345 Salmi 2002, 159.
346 Aiheesta on kirjoittanut Markku Mattila teoksessaan Kansamme parhaaksi. Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935
sterilointilakiin asti. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1999.
347 Salmi 2002, 160.
348 Olavi Paavolainen oli yksi ensimmäisiä tämän johtopäätöksen 1930-luvun natsi-Saksan ilmapiiristä tehnyt. Ks.
Paavolainen 1936, 257-267. Paavolainen 1937, 378-380. Paavolainen 1938, 352. Natsi-saksaa uskonnon näkökulmasta
on viimeksi käsitellyt  Michael Burleigh teoksessaan Kolmas valtakunta. Uusi historia. Suom. Seppo Hyrkäs. Wsoy,
Helsinki 2004.
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olivat tieteellisessä ajattelussaan darwinistiseen kehitysoppiin sitoutuneet ruotsinkieliset oppineet ja

kristillinen kirkko.349

Taustalla tässä oli se, että darwinismi valtasi 1800-luvun lopulta alkaen alaa lähes jokaisessa

tieteenalassa. Tämä johti suomalaisen perinteisen teologisen ajattelun kriisiytymiseen. Eino

Murtorinteen mukaan luonnontieteellisen tutkimuksen oli tähän asti katsottu palvelevan ”Jumalan

kaikkiviisauden tuntemusta sekä ilmoituksen ja luonnon olevan analogiasuhteessa toisiinsa”.

Darwiniin pohjautuneen luonnontieteentutkimuksen tulokset näyttivät olleen ristiriidassa

raamatullisten käsitysten kanssa muun muassa maailman luomisesta ja ihmisen alkuperästä.350

Teologian tilasta ja uskonnon asemasta huolestuneet nuorehkot sivistyneistön edustajat

kokoontuivatkin vuonna 1896 ensimmäistä kertaa Teologisen lauantaiseuran nimellä kulkeneeseen

keskustelupiiriin, jonka tavoitteena oli puolustaa kristinuskoa kehitysopeista voimaansa saanutta

kulttuuriradikalismia vastaan.351

Teologisen Lauantaiseuran vastapainona toimivat kehitysopin valossa kristinuskoon kriittisesti

suhtautuneet, äidinkieleltään ruotsinkieliset sivistyneistön jäsenet, jotka perustivat vuonna 1905

Prometheus-yhdistyksen, jonka tavoitteena oli saada aikaan täydellinen uskonnonvapaus.352

Prometheus-yhdistyksen ja Teologisen lauantaiseuran välillä syntyi uskonnon asemaa koskenut

mittelö. Teologisen lauantaiseuran keskuudessa nuoret ajattelijat olivat tulleet siihen tulokseen, ettei

darwinismin edessä kristillistä uskontoa voitu enää puolustaa soveltamalla skolastisesti

luonnontieteiden teorioita raamattuun tai pyrkimällä kieltämään darwinilainen kehitysoppi

uskonnon vastaisena tietona. Evoluutio-oppi vaikutti kumoamattomalta, joten uskonnon oli

sopeuduttava sen oppeihin eurooppalaisessa teologiassa ilmenneiden virtausten mukaisesti.353

Teologinen lauantaiseura otti strategiakseen uskon ja tiedon sekä sitä kautta uskonnon ja tieteen

erottamisen toisistaan.354 Tämä teologisen ajattelun periaatteellinen muutos näkyi myös 1930-luvun

teologisten kulttuurikeskustelijoiden linjauksissa.

349 Murtorinne 1988b, 170-171; Jalava 2005, 211-212.
350 Murtorinne 1988a, 159.
351 Veikkola 1969, 9, 39. Keskeisiä jäseniä Teologisessa lauantaiseurassa olivat teologit Erkki Kaila, Paavo Virkkunen
ja kasvatustieteilijä Zachris Castrén. Veikkola 1969, 9, 39.
352 Luoma 1967, 43-48. Prometheus-yhdistyksen muita johtohahmoja olivat Rolf Lagerborg ja Georg Schauman. Luoma
1967, 43-48.
353 Murtorinne 1988b, 170-171; Jalava 2005, 211-212.
354 Jalava 2005, 212.
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Ruotsinkielisen puolen kulttuuriradikalismi kristillistä hegemoniaa vastaan johtikin varsin

mielenkiintoiseen kehityskulkuun maan ruotsinkielisen sivistyneistön keskuudessa. Prometheus

yhdistyksen kärkinimi ja pitkäaikainen puheenjohtaja oli Edvard Westermarck, josta kehittyi

myöhemmin ennen toista maailmansotaa ehkäpä maailmanlaajuisesti kaikkein tunnetuin

suomalainen tiedemies. Sosiaaliantropologina elämänuransa tehneen Edvard Westermarckin imussa

suomalaisesta suuriruhtinaskunnasta tuli 1900-luvun alussa yksi primitiiviksi katsottujen

yhteiskuntien johtavista tutkimusmaaksi maailmassa. 355

Susiluodon mukaan Westermarckia ja hänen koulukuntaansa ei voi laittaa oikeisiin puitteisiin, ellei

ymmärretä kuinka paljon sen varhaiskehitykseen vaikutti taistelu vallitsevia uskonnollisia ja

moraalisia käsityksiä vastaan. Susiluoto pitääkin westermarckilaisuutta eräänlaisena työläänä,

alkukantaisiksi katsottuihin empiirisiin tutkimuksiin tukeutuneena yhteiskunnallisena

protestiliikkeenä.356 Westermarckin ja hänen koulukuntansa kirjoitukset 1900-luvun alusta lähtien

merkitsivätkin monille ajan teologeille ”pyhäinhäväistystä”. Taustalla oli juuri ihmisen

sijoittaminen eläinkuntaan.357

Westermarckin koulukunta saavutti maineensa kansainvälisen huipun 1920-luvulla.

Westermarckilainen darwinistinen sosiaaliantropologia oli leimallisesti juuri ruotsinkielisen

yläluokan kiinnostuksen alue. Se lähestyi darwinimia hyvin ylikansallisista ja universaaleista

lähtökohdista. Susiluodon mukaan samanaikaisesti suomalaista nationalismia kiinnostanut

sosiaalidarwinismi oli ”sellaista, jonka mahdottomana tehtävänä oli perustella suomalaiset Pohjolan

vanhana kulttuurikansana, suomalais-ugrilaisen kehitystien helmenä ja evoluution korkeimpana

asteena.” Näin ollen se oli kaukana westermarckilaisesta kulttuurirelativismista.358

Susiluoto kuvaakin 1920-luvun tilannetta niin, että samanaikaisesti kun ruotsinkieliset pohtivat

darwinilaisen antropologiansa kautta koko ihmiskunnan kehitysasteita ja kohtaloa,  suomalaiset

nationalistit etsivät kansaa ja kansakunnan rodullisia, kielellisiä, uskonnollisia ja etnisiä juuria.

Taustalla vielä kirkko pyrki hillitsemään vapauteen pyrkiviä ajatuksia.359 Suomenkielisen puolen

355 Susiluoto 1994, 187. Susiluodon mukaan Westermarckin vaikutuksesta on pitkään vaiettu suomalaisen tieteen
historiassa. Vaikenemisen taustalla oli Susiluodon mukaan se, ettei Westermarck ja hänen koulukuntansa darvinismi
enää sotien jälkeen sopineet vallitseviin yhteiskunnallisiin arvoihin. Susiluoto 1994, 187.
356 Susiluoto 1994, 189.
357 Susiluoto 1994, 200-201.
358 Susiluoto 1994, 206-207.
359 Susiluoto 1994, 188-189. Susiluodon mukaan itsenäisen Suomen henkistä kehitystä ajatellen ruotsinkielisen
sivistyneistön  liberaali potentiaali oli eräänlainen kolmas voima, joka asettui kommunismin ja nationalismin väliin.
Susiluoto 1994, 189.
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nationalistista suuntausta humanistisessa kulttuurintutkimuksessa voi selittää sillä, että 1900-luvun

alkupuolella suomalainen nationalismi koki ennennäkemätöntä vahvistumista selviydyttyään ja

vahvistuessaan ensin venäläistämisvuosista ja saavutettuaan vuonna 1917 itsenäisyyden.

Sisällissodan haavoista huolimatta juuri itsenäistyneessä valtiossa ei ollut varaa maailmaa

syleileviin kulttuuripohdintoihin, tai ainakaan niitä ei päästetty esille.

Ruotsinkielisten jo teologien aikaisemmin läpikäymä rajanveto darwinistisen biologian ja

kulttuurikäsityksen kanssa siirtyikin suomenkielisen sivistyneistön sisällä 1930-luvulle, jolloin se

oli yksi kulttuurikriisikeskustelun teemoista. Kolmikymmenluvulla, kun kulttuurikeskustelu kävi

kuumana, teologit myönsivät kulttuurimäärityksissään ihmisen evoluution. Kristillisille

kulttuurikonservatiiveille darwinilaisen kehitysopin myöntäminen ja siihen sopeutuminen kävi

kuitenkin vielä vanhan valistuksen ajatteluun perustuvan kulttuurikäsityksen kautta. Darwinin

teorian paljastama ihmisen kuuluminen eläinkuntaan sopeutettiin sysäämällä ihmisen animaalinen

pohja valistuksen käsityksen mukaan huonompaan eli aineelliseen puoleen, joka taas erotettiin

selvästi inhimillisestä kulttuurista, joka samastui ihmisen ylevään henkiseen kehitykseen.

Kulttuuriliberaaleille Paavolaisen, Vaaskiven ja Viljasen johdolla tämä valistuksen suorittama jako

ei ollut enää itsestään selvä asia. Heidän ajattelussaan kulttuuri oli sairaana juuri sen takia, että se

oli niin pitkään kieltänyt animaalisen perustansa, joka ilmeni vaistoina ja vietteinä kuten

seksuaalisuutena ja ruumiillisuutena. Kulttuuriliberaalit haastoivat kristillisen ihmiskäsityksen

rikkomalla valistuksen henki – aine jaottelun.

Kulttuurikonservatiiveilla darwinismi ja sen esiin tuoma ihmisen eläimellisyys sopivat huonosti

kristilliseen perusajatukseen, jonka mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä subjektin

biologisoituminen johti kulttuurikäsitystä kohti ihmisen ongelmaa siten, että kulttuurin, joka

samaistettiin vanhan valistusajan jaottelun mukaisesti henkeen, tilaksi jäi vain ihmisen aivot ja

kulttuurin kehitys oli näin ihmisaivojen fyysistä kehitystä. 360

Valistuksen ajan henki – materia jaottelun kyseenalaistuminen onkin yksi syy siihen, miksi 1930-

luvun aikalaiset kokivat kulttuurikriisin kohdistuvan juuri ihmiseen. Darwinin ajattelusta

kummunneen länsimaisen ihmiskäsityksen muutos, subjektin biologisoituminen, käänsi katseen

360 Hall 1999, 33.
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kulttuurista ihmiseen ja siihen, mikä ihmisyydessä oli kulttuurin perustana. Aika ymmärtää kulttuuri

kaikkea ympäröivänä henkenä oli ohi.

Tämä vaikutti myös suomalaisen sivistyneistön kulttuuriseen identiteettiin, joka oli rakennettu

nationalistisen projektin alussa 1800-luvun alkupuolella. Kuten olen luvussa III selvittänyt, tämän

identiteetin ihmiskäsitys perustui valistuksen subjektikäsitykseen, jonka mukaan ihmisen

kulttuurinen identiteetti kulki ihmisen mukana, subjektin kovana ja muuttumattomana ytimenä.

Darwinin teorioista levinnyt käsitys ihmisen kuulumisesta eläinmaailmaan kyseenalaisti tämän

kulttuurisen identiteetin ehjyyden, pysyvyyden ja aitouden. Kansallisuus ei enää välttämättä

näyttäytynyt ihmisen sisällä luontaisesti olevana ikuisena voimana. Ihmisen eläimellinen perusta

liitti myyttisen muinaisuuden tarkastelussa hänet pikemminkin osaksi luontoa kuin jotain kansallista

kulttuuria.

Darwinin teoria ei silti yksinään ollut tuhoisa vanhalle kulttuuriselle identiteetille tai

ihmiskäsitykselle. Mahdollista oli edelleen korostaa kulttuurisen identiteetin ainutlaatuisuutta siten,

kuten kristilliset konservatiivit tekivät, korostamalla sitä kuinka ihminen oli ainutlaatuinen eläin

juuri kulttuurisen päällysrakenteensa vuoksi. Kulttuurisen identiteetin voitiin siis ymmärtää edelleen

elävän ihmisen korkeammassa, ei-eläimellisessä puolessa ja sen pysyvyys ja ikuisuus voitiin yhä

sijoittaa ihmisen sisäisimpään tasoon, sieluun.

4.2 Romanttinen nationalismi kehitysopin puristuksessa

Edellisessä luvussa esittämiäni kulttuurikonservatiivit ja -liberaalit olivat niitä, jotka pitivät

kulttuurikriisistä kaikkein kovinta ääntä. Nopeasti katsottuna varsin vastakkaisia ryhmittymiä ja

heidän kulttuurikäsityksiään yhdisti kuitenkin se, että heidän määrittelynsä kulttuurista perustui

tiettyyn kansalliset rajat unohtavaan universalismiin. Kristillisten ajattelijoiden universalistinen

puoli oli kristinusko, kulttuuriliberaalit puolestaan antoivat arvoa kosmopolitismille ja universaalille

ihmisyydelle. Kulttuurikriisikeskusteluun osallistuneita filosofien ajatuksia taas leimasi filosofisen

tiedon universaalisuus.

Kulttuurin ymmärtäminen kulttuurikriisikeskustelijoiden tapaan universaalisti ei kuitenkaan ollut

valtavirtana maailmansotien välisessä Suomessa. Laajoja porvarillisia piirejä ohi puoluerajojen

puhutteli suomalaisuusideologia, joka Matti Klingen mukaan asetti tavoitteekseen kaikin puolin
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yhteisen, kansantajuisen kulttuurin. Tässä hengessä esimerkiksi ei-kansallinen tiede katsottiin

epälojaaliudeksi kansakuntaa kohtaan. 361

Kulttuurikriisi ei ollutkaan iskusanana niin suosittu kansallismielisissä piireissä. Tämä on

ymmärrettävää siinä valossa, ettei kansakunnan kansallismielinen sivistyneistö halunnut nähdä

johtamaansa kulttuuria kriisissä. Kuten toisaalla on jo painotettu, niin Eurooppaa koskevan yleisen

länsimaisen kulttuurikriisin katsottiin laajoissa piireissä jopa palvelevan suomalaisen kulttuurin

tulevaisuutta.362

On kuitenkin huomattavaa, että Darwinin ajatusten alkuun laittamat kehitysopilliset virtaukset

vaikuttivat myös kaikkein nationalististen ajattelijoiden käsityksiin kulttuurista ja ihmisestä.

Tunnetuimpia darwinismin ja nationalismin liittoja ovat erilaiset rotuteoriat, joissa kansakuntia

asetettiin eri paikoille evoluution asteikkoon. Tällainen ajattelu yleistyi 1800-luvun lopulla ja

vaikka se olikin 1930-lukuun mennessä leimattu lähes kaikkialla pseudotieteeksi363, niin rotuteoriat

teki vuosikymmenellä ajankohtaiseksi natsi-Saksa, jossa ne otettiin nationalismin perustaksi. 364

Biologiseen veren perintöön vetoaminen ei kuitenkaan ole koskaan noussut suomalaisen

nationalismin agendalla kovin korkealle. Tähän on saattanut vaikuttaa se, että suomalaiset nähtiin

yleensä rotuteorioissa Euroopan pahnan pohjimmaisina365. Toisaalta eräät Suomen ruotsinkielisten

piirien germanismi-intoilut vuosisadan vaihteessa saattoivat myös hillitä rotuteorioihin vetoamista

suomalaisessa nationalismissa. 366

Kehitysoppi vaikutti kuitenkin myös nationalismia kulttuurisesta näkökulmasta lähestyneeseen

ajatteluun. Jo romantiikan aikana tilaa sai organismiajattelu, jonka mukaan kansat olivat ikään kuin

kasveja, ja kansalaiset orgaanisessa yhteydessä toisiinsa367. Kuten olen luvussa III osoittanut, niin

organismiajattelua ilmensivät suomalaiselle nationalismille tärkeät henkilöt Hegel, Herder ja

Snellman. Tämä luonnontieteelliseltä vaikuttava teoria syntyi ajalla, jolloin ihminen ymmärrettiin

eläimestä erilliseksi luomakunnan kruunuksi. Organismiajattelu sai kuitenkin uutta puhtia

darwinilaisesta evoluutioajattelusta 1800-luvun lopulla. Kehitysopin voitiin katsoa todistaneen, että

kaikki kansa- ja kulttuuriorganismit ihmiskunnan puutarhassa eivät olleet kehitysasteeltaan yhtä

361 Klinge 1972, 170-173.
362 Ks. luku 2.1.
363 Isaksson 2001, 348.
364 Isaksson ja Jokisalo 2005, 207-211. Isakssonin ja Jokisalon mukaan 1930-luvun Saksassa rodusta oli tullut elementti,
jonka mystisyydellä pystyttiin selittämään kaikki kansallissosialismin puutteet ja pimeät kohdat.
365 Kemiläinen 1993, 355-356.
366 Klinge 1972, 45-56.
367 Barnard 2003, 53-56.
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korkeita368. Kun ihmistasolla Darwinin oppien voitiin tulkita oikeuttaneen teollistumisen

aiheuttamia kasvavia tuloeroja, niin kansakuntien ja kulttuurien tasolla sillä voitiin oikeuttaa

länsimaiden harjoittaman muun maailman kolonialistinen ja imperialistinen riisto.369

Organismiajattelu muuttui 1900-luvulle tultaessa nationalistisen projektin alkuperäisestä

merkityksestään. Se oli muokkautunut darwinistisen kehitysopin teeseillä. Suomeen tällainen

synteesi kantautui 1910-luvulla ruotsalaisen Rudolf Kjellénin toimesta. Kjellén piti kansakuntaa

elollisena oliona, jota näkyvien valtamuodostumien sijasta säätelivät syvemmät biologisperäiset

voimat. Matti Klingen mukaan ”Kjellén toi tavallaan darwinistisen sisällön romantiikan vanhaan

historiallis-myytilliseen analogiaan”. Klingen mukaan tämä kansankuntateoria vaikutti erityisesti

itsenäisyyden alkuajan nuorison keskuudessa. 370

Organismiajattelu olikin yleistä 1920 – 1930-lukujen Suomessa. Heikki Mikkeli on painottanut, että

yksinkertaistettuna maailmansotien välisen ajan henki oli ymmärtää kulttuuri korkeakulttuurina ja

ihmisten jokapäiväisen yläpuolella elävänä organismina. Mikkelin mukaan organismiajattelua on

helppo ymmärtää suomalaisen yhteiskuntatutkimuksen piirissä vallinneen kulttuuriantropologisten

ja sosiaalidarvinististen suuntausten vaikutuksesta. Mikkelin mukaan sosiaaliantropologian

edustama demokraattisempi kulttuurin käsite ei saavuttanut nopeasti vastakaikua maailmansotien

välisen ajan konservatiivisten historioitsijoiden keskuudessakaan.371 Organismiajattelulla oli 1930-

luvulla omat ulkomaiset esikuvansa. Ajan tunnetuista ajattelijoista organismiajattelua ilmensivät

niin Friedell kuin Spenglerkin372 ja Tornin pidoissa se Martti Haavion esittämänä ei saanut aikaan

liiemmin vastalauseita.373 Matti Klinge on painottanut, että maailmansotien välisenä aikana

organismi kuului erityisesti oikeistolaisten ja fasististen liikkeiden kielenkäyttöön. Valtiotieteilijä

Yrjö Ruutu kehitti oman organismiajatteluun perustuvan energeettisen kansakuntateoriansa.

Ruudun vaikutus sotien välisen ylioppilaspolitiikan johtavan liikkeen Akateemisen Karjala-seuran

ideologiaan olikin suuri.374

Oswald Spengler oli ehkä kaikkein tunnetuin organismiajattelun edustaja maailmansotien välisessä

Euroopassa. Spenglerille kulttuurit olivat suuria orgaanisia elimistöjä, jotka elivät biologian lakien

368 Ks. esim. Klinge 1972, 32-34.
369 Isaksson ja Jokisalo 2005, 162-163.
370 Klinge 1972, 32-35.
371 Mikkeli 1996, 126-127.
372 Friedell 1999a, 36-37. Friedellin mukaan valtio ei ollut pelkkä organisaatio, vaan elävä organismi; Spengler 2002,
40-41, 93-98; Massa 1954, 97, 76-77, 120-122.
373 Kivimies 1937, 67
374 Klinge 1972, 41-43.
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mukaan: niillä oli nuoruutensa, keski-ikänsä ja vanhuutensa. Spenglerin kaikkein tunnetuin teesi oli

se, että länsimainen kulttuuri oli luomispäivänsä illassa. Se oli rappeutumassa pois uudempien

elinvoimaisempien kulttuurien tieltä.375 Spengler yhdisti romantiikan ajan organismianalogiaan,

siihen että kansakunta nähtiin metaforisesti esimerkiksi puuna, ajatukseen darwinilaisesta

luonnonvalinnasta. Kun Herderille ja Snellmanille kansakunnat jakoivat maapallon kehittääkseen

yhteistä ihmisyyttä ja Hegelille kansojen olemassaolo oli Jumalan tietoiseksi tulemista itsestään,

niin Spenglerille maapallo oli kyllä jaettu kulttuureihin ja kansakuntiin, mutta nämä osapuolet

kävivätkin keskenään olemassaolon kamppailua, jossa vahvin säilyi.376

Spenglerin nimi ja hänen ajatuksensa ovat vahvasti esillä 1930-luvun kulttuurikeskustelussa.

Häneen viittasivat osapuolet poliittisen kentän laidasta laitaan.377 Spenglerin saama huomio on

erikoista siksi, ettei hänen teostaan Länsimaiden perikato suomennettu sotien välisen ajan

Suomessa. Laajamittainen viittaaminen Spengleriin kuitenkin osoittaa, että Spenglerin ajatukset

olivat suomalaisen sivistyneistön keskuudessa tunnettuja. Yhtenä syynä Spenglerin saamaan

suosioon saattaakin olla se, että hänen ajatuksensa organismianalogioineen resonoivat hyvin

saksalaiseen perinteeseen perustuvan suomalaisen nationalismi-ideologian kanssa. Spengleriä

tutkineen Ilpo Massan mukaan Hegelin käsitys kansojen häviävyydestä oli lähellä Spenglerin

käsityksiä kulttuurin kehitysvaiheista. Toisaalta Spenglerin tärkeä oppi-isä Goethe oli saanut

kulttuurifilosofiassaan paljon vaikutteita Herderiltä. 378

Spenglerin ajatuksia käytettiin 1930-luvulla hyväksi mitä erilaisempiin aatteellisiin pyrkimyksiin.

Kuten olen jo esittänyt, suomalaisen sivistyneistön piirissä Spengleriä ei luettu minään

pessimistisenä kulttuurin tuomiopäivän julistajana, vaan Spenglerin Euroopassa

kulttuuripessimistiseksi leimattu ajattelu muuttui suomalaisissa sivistyneistöpiireissä usein varsin

optimistiseksi. Vanhojen länsimaisten kulttuurien rappio nähtiin mahdollisuudeksi nuorelle

suomalaiskansalliselle kulttuurille.379

Kulttuuriliberaaleista Tatu Vaaskivi yhdisti Spenglerin teorioita freudilaiseen psykoanalyysiin

teoksissaan Vaistojen Kapina ja Huomispäivän varjo. Vaaskivi ikään kuin näki Spenglerin

375 Spengler 2002, 93-98. Erik Ahlman selosti 1930-luvun suomenkielisille aikalaisille Spenglerin ajattelua
suomentamansa Spenglerin teoksen  Ratkaisun vuosia I johdannossa. (1934). Ks. Spengler 1934, 7-15.
376 Massa 1954. Massa on luonnehtinut Spengelrin ihmiskäsitystä petoeläinmoraaliksi. 138-139.
377 Ks. esim. Vaaskivi 1938, 267. 483-484.Alanen 1933, 17, 56. Sormunen 1938, 5. AKS:n tie I (1937), 205-210.
378 Massa 1954, 28-30.
379 Ks. luku 2.1.



83

ajattelussa kulttuurin sielusta yhtenevän linjan freudilaiseen yksilön sielullisuuteen.  380

Vastakkaiselta puolelta teologi Yrjö J. E Alanen oli poiminut Spengleriltä ajatuksen, jonka mukaan

uskonto on kulttuurin sielu. Alasen mukaan Spenglerin väitteet ovat perusteltuja siinä mielessä, kun

ne korostavat uskonnon ja kulttuurin läheistä suhdetta. Alasen mukaan ”uskonto antaa

ihmiselämälle määrän ja tarkoituksen, joka kohottaa sen luonnonomaisesta, hetkellisten,

animaalisten tarpeiden tyydyttämisestä, korkeammalle tasolle.” 381 Toisaalta Alanen käytti

Spengleriä lyömäaseenaan Kulttuuriliberaaleja vastaan. Alasen mukaan nykyaikainen

suurkaupunki-ihminen on Spenglerin luonnehdinnan mukaan älyllinen nomadi, jolla ei ole enää

mitään pyhää.382

Pisimmälle Spenglerin nimeen vannomisessa meni kuitenkin kansallismielisen Akateemisen

Karjala-seuran nuori polvi ja erityisesti sen vaikuttajat Matti Kuusi ja Sakari Vapaasalo. AKS:n

nuoren polven parissa esiintyi vahvoja taipumuksia erottaa uusi AKS: lainen nuori sivistyneistö,

vanhasta isänmaallisuudessaan 1800-luvun malleihin luottaneesta sivistyneistöstä.383

Ylioppilaslehden päätoimittaja Sakari Vapaasalon mukaan vanhemman sivistyneistön hellimä 1800-

luvun romanttinen maailmankuvan ja historianfilosofian oli aika väistyä. Vapaasalo kuvaili tätä

vanhan polven historianfilosofiaa seuraavin sanoin:

Se on ollut kokonainen, selväpiirteinen ja turvallinen maailmankatsomus. Sen innostamana
koko suomalainen yhteiskunta kerran tulvi nuorekasta uskoa ihmiskunnan kehitykseen yhä
korkeammalle tasolle. Sen perintöä on usko siihen, että hyvä voittaa lopulta täällä maan päällä
ja että kansojen välisissä suhteissa vallitsevat ikuiset moraalin lait. 384

Vapaasalo myönsi, että tällainen kansallisromanttinen isänmaa-käsitys oli ollut suomalaisuuden

kehitykselle tarpeellinen.385 Vapaasalon mukaan tällainen käsitys vain ei enää 1930-luvulla ollut

ajankohtainen. Hän kutsui sitä runebergiläiseksi Atlantikseksi, jonka romanttiset kuvitelmat olivat

tulleet ”yksinkertaisien joukkopsykologian lakien” perusteella suurten joukkojen omaisuudeksi. 386

380 Ks. Vaaskivi 1938, 267. 483-484.
381 Alanen 1933, 56.
382 Alanen 1933, 17.
383 Ks. AKS:n tie I, 123-144, AKS:n tie III, 128-138.
384 Vapaasalo, Sakari, Kansallisromantiikasta kansalliseen suuruudentahtoon. AKS:n tie III (1939), 131.
385 Vapaasalo, Sakari, Kansallisromantiikasta kansalliseen suuruudentahtoon. AKS:n tie III (1939), 130-133.
386 Vapaasalo, Sakari, Kansallisromantiikasta kansalliseen suuruudentahtoon. AKS:n tie III (1939), 130-133.
Samankaltaiseen johtopäätökseen tulivat myös Tornin pitojen keskustelijat puhuessaan kansanluonteesta. Siinä yleisesti
hyväksytyksi näyttää tulleen ajatus, jonka mukaan myytti sisukkaasta, jöröstä ja vaiteliaasta suomalaisesta on peräisin
nimenomaan 1840-luvun kansallisromantiikasta.  Martti Haavionkin mukaan useimmat näistä ominaisuuksista olivat
puhtaasti kirjallisuushistoriallisia. Kivimies 1937, 28-29.
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Vapaasalon mukaan ajatus suomalaisesta kansakunnasta oli tähän aikaan asti saanut voimansa

1800-luvun kansallisesta romantiikasta, Runebergin ja Topeliuksen maailmankuvasta. Vapaasalon

mukaan siihen kuului usko hyviin maailmanvaltoihin ja siihen, että lopulta pienten kansojen oikeus

tapahtuu maailmanhistoriassa. 387 Vapaasalo viittasi kirjoituksellaan suomalaisen nationalismiin

vaikuttaneiden ajattelijoiden Herderin ja Hegelin historianfilosofioihin, joissa kansat kulkivat omaa

rataansa kohti täydellistymisensä pistettä ihmisyyttä.388 Tähän ajatteluun ei kuulunut ajatus

kansojen välisestä eloonjäämiskamppailusta. Vapaasalo puhuikin AKS:n äänenkannattajassa

Suomen Heimossa uudesta historianfilosofiasta, joka erotti nuoren sivistyneistön vanhasta. Nuoren

polven filosofia oli kansallisuusfilosofiaa, johon kuului darwinilais-spenglerilainen

luonnonvalintaoppi.

Vapaasalo nimitti siis vanhaa romanttista historianfilosofiaa runebergiläiseksi ja erotti sen

Snellmanista, joka oli Vapaasalon mukaan kylmä ajattelija. Toisaalta, niin kuin olen luvussa 3.3

osoittanut, Snellmanin kansallisuusfilosofiaan kuului romanttinen usko kansallisuusaatteen

täydellistävän ihmisyyttä. AKS: n piirissä 1930-luvulla suomennettuja Snellmanin koottuja teoksia

luettiin eri tavalla. Esimerkiksi H. Jahnukainen referoi Snellmanin Valtio-opissaan esittämiä teesejä

kansallishengestä siten, että sijaa saivat vain kansallisen itsekkyyden julistukset ja Snellmanille

tyypillinen yleisinhimillisyys sai väistyä.389 Painotus oli sellaisissa iskulauseenomaisissa Snellman-

lainauksissa, kuten ”Kansakunnan on luotettava vain itseensä”. Snellmanin romanttisen

kansakuntakäsityksen huomioimatta jättäminen selittynee sillä, että Snellman oli AKS:ssa lähes

kansallisen pyhimyksen asemassa. Snellmanin päivä oli AKS:lle tärkeä jokavuotinen

merkkipäivä.390

Vielä pidemmälle spengleriläisessä historianfilosofiassaan meni AKS-aktiivi Matti Kuusi391, jonka

mukaan Pohjois-Eurooppa tulee vielä elämään suomalaisen hegemonian alaisena. Tämän takasi

Kuusen mukaan vanhojen sivistysmaiden rappeutuminen ja hänen teoretisoimansa tendenssi:

”maailmanhistorian painopisteen tasainen siirtyminen pohjoista kohti”. Kuusen kuvitelmissa

suomalainen kulttuuri oli seuraava maailmankulttuuri. Kuusi pohjusti ajattelunsa saksalaisiin

rotuteorioihin, jotka liittivät suomalaiset ”koilliseen rotuun”, jonka aluetta ja kansanainesta riitti

Kuusen mukaan Suomesta aina Uralille asti. 392

387 Vapaasalo, Sakari, Puhe AKS:n heimojuhlassa 15.10. 1938. Suomen Heimo n:o 17. 31.10.1938. 288-290.
388 Rotenstreich 1973, 492-493.
389 Ks. AKS:n Tie II, 23-36.
390 Ks. Eskelinen 2004, 55-56.
391 Kuusi oli myöhempi kansanrunouden professori ja akateemikko.
392 Kuusi, Matti, Onko suursuomalainen ajatus historianfilosofisesti mieletön? AKS:n tie I (1937), 205-210.
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Kuusen mukaan uusi historianfilosofia oli omaksuttava, koska ”vain taisteleva valtio voi selvitä

suuresta välierästä, joka pelkistää Euroopan valtiollisen kartan. Heikkous on rikos tämän hetken

kohtalotarten silmissä”.393 Kuusi aavisteli monen muun aikalaisensa tavoin edessä olevan uuden

maailmansodan.

Näyttää siltä, että 1930-luvun lopun akateeminen nuoriso koki 1800-luvulta peräisin olevan

romanttisen kuvan suomalaisuudesta vanhentuneena. Herderin ja Hegelin filosofioihin perustuva

ajattelu pienten kansojen elinoikeuksista oli saanut väistyä uuden kehitysopillista luonnonvalintaa

korostavan Spenglerin historianfilosofian tieltä. Näyttää siltä, että Spengleriä käytettiin 1930-

luvulla useasti juuri oikeuttamaan, olipa asia mikä tahansa. Tässä mielessä se oli samanlaisessa

asemassa kuin 1800-luvulta peräisin olevat Snellmanin kirjoitukset.394

Nuoren AKS:n uusi historianfilosofiassa on näkyvissä darwinistisen luonnonvalinnan tulemista

suomalaisiin kansallisfilosofisiin pohdintoihin. Suomalainen nationalistinen projekti oli aloitettu

romantiikan aikana, mutta darwinilainen ihmiskäsityksen muutos puri siihenkin. Myös kulttuurin

kansalliseksi ymmärtänyt nuori AKS-sivistyneistö koki ihmisen liittämisen osaksi

luonnonjärjestystä muuttavan myös käsitystä kulttuurista.

Kysymys on siitä, että Darwinin kehitysopin aiheuttama ihmiskäsityksen muutos oli integroitava

jotenkin kansalliseen kulttuuri-identiteettiin. Kehitysopin korostaminen kulttuuri- ja kansa -tasolla

palveli nationalismia siten, että se painotti kansallisuutta luonnonlakien ohjaamana objektiivisena

todellisuutena hämärtäen samalla sitä Darwinin ihmistasolla osoittamaa tunnettua tosiseikkaa, että

ihminen oli apinan serkku. Darwinistisorganistisella kansallisen kulttuurin käsitteellä oli helppo

oikeuttaa myös kansojen käymät sodat ja taistelu taloudellisista resursseista.

Darvinistisen ajattelun sekoittaminen vanhaan organismiajatteluun palveli nationalistisen

identiteetin oikeuttajana maailmassa, jossa moni asia oli muuttunut sitten 1800-luvun alun

romantiikan ajasta.  Vaikka ihmiskäsitys oli muuttunut, niin nationalismi oli edelleen

oikeutettavissa toisaalta rotuoppien, toisaalta Spenglerin kaltaisten darwinististen

kulttuuriteoriointien avulla.

393 Kuusi , Matti, Onko suursuomalainen ajatus historianfilosofisesti mieletön? AKS:n tie I (1937), 203.
394 Snellmania on käytetty hyvin erilaisten asioiden ja ryhmien asian oikeutukseen. Ks. Jalava 2005, 207. Spenglerin
tapauksessa kansainvälisesti tunnettuun ulkomaalaiseen auktoriin oli helppo tukeutua, koska Spenglerin yli
tuhatsivuinen, vaikeaselkoinen saksankielinen teos ei ollut kaikkien ulottuvilla.
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Olen tässä luvussa pyrkinyt selvittämään kuinka suomalaisen sivistyneistön 1800-luvulla

omaksuma nationalistinen kulttuuri-identiteetti törmäsi yhteen länsimaista ihmiskäsitystä

muovanneeseen hajakeskitykseen, darwinilaiseen biologiaan. Prosessi oli tietysti pitkä ja se oli

alkanut jo 1800-luvun puolella kehitysopillisten virtausten saavuttaessa Suomen. Kuitenkin 1930-

luvun kulttuurikriisikeskustelu ilmentää tätä darwinismin aiheuttamaa murrosta sekä ihmis- että

kulttuurikäsityksissä. Omat universaalit ideologiat selkänojanaan toimineet kristilliset konservatiivit

ja kulttuuriliberaalit siirsivät puheissaan kulttuurista painopisteen ihmiseen itseensä kulttuurin

lähteenä. Kansallismielinen nuoriso ei halunnut kajota valistuksen subjektikäsitykseen perustuvaan

eheään kulttuuriseen identiteettiinsä, vaan halusi perustella ja legitimoida kansallisen

kulttuurikäsityksen uudelleen uudella kehitysopillisella historianfilosofiallaan.

4.3 Subjektin biologisoituminen ja sivistyneistön kulttuurinen identiteetti

Darwinistisen ajattelun ilmaantuminen kulttuurikäsitteen ymmärtämiseen vaikutti myös

ymmärrykseen kulttuurisesta identiteetistä. Stuart Hall pitää darwinilaisen biologian aikaan saamaa

kehityskulkua, yhteiskuntatieteiden kehityksen lisäksi, toisena merkittävänä tekijänä, joka ”vaikutti

aiempaa laajempien modernia subjektia koskevien käsitteellisten perusteiden muodostumiseen”.395

Ihmisen sisällä ymmärrettiin näin olevan kaksi substanssia. Ensinnäkin biologinen perusta

ymmärrettiin olevan fyysisissä aivoissa. Toisekseen kulttuurisella puolella ajateltiin olevan ihmisen

vuosisatainen oppimis- ja sivistystyö, joka ilmeni esimerkiksi oppimisessa ja sivistyksessä.

Darwinin aiheuttama käänne kulttuurin määrittelemisessä johti siihen, että oli kolme mahdollista

strategiaa määritellä kulttuurinen tai kansallinen identiteetti. Ensinnäkin identiteetin lähteeksi

saattoi ajatella darwinilaisittain biologisen perimän. Tämä vanhoihin rotuteorioihin 1800-luvun

lopulta lähtien yhdistetty ”veren perintö”, olikin suosittu tapa ymmärtää kansallinen identiteetti,

mutta se ei saanut laajempaa suosiota suomalaisen sivistyneistön keskuudessa396. Natsi-Saksassa

tämä tapa määritellä ihmisen kansallinen identiteetti nousi määrääväksi tekijäksi surullisin

seurauksin.

Toinen tapa oli sijoittaa kansallisuus subjektin ytimeen, sieluun. Tämä oli ihmisen tuntemattomin

tila, josta ei ollut saatavissa rationaalista tietoa. Suomalaisessa kansallisuusajattelussa oli jo

395 Hall 1999, 33-34.
396 Kemiläinen 1993, 355-356. Omasta 1930-luvun aineistostani tämä näyttää päteneen muihin kuin Matti Kuuseen.
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Snellmanista lähtien kansallisuuden perusta laskettu synnynnäiseen sieluun.397 Valistuksen

subjektikäsityksen mukaisesti kulttuurisen identiteetin ajateltiin pysyvän eheänä ja

muuttumattomana subjektin ytimessä, sielussa.398 Tässä mielessä Darwinin aikaan saama kulttuuri

ja subjektikäsityksen muutos ei mitenkään romuttanut suomalaista kansallisuusajattelua. Subjektin

biologisoitumisesta huolimatta ihmisessä säilyi vielä tuntematon sielun tila, johon kansallisen

identiteetin voitiin ajatella sijoittuvan.

Darwinistinen ajattelu mahdollisti myös kolmannen tavan ajatella kansallisen identiteetin. Tämä

tapa ei ollut sidoksissa mystiseen veren perintöön tai tuntemattomaan ja uskon asiana olleeseen

sielun tilaan. Darwinin vaikutuksen myötä näytti suomalaisessa sivistyneistössä olevan vallallaan

ajattelutapa, jonka mukaan kulttuuri olikin ”vain” ihmisen biologisen ”eläimellisyyden”

päällysrakenne. Seuratessa tätä ajattelua päätyy helposti siihen, että kulttuuri on ihmisen omaa

tekoa. Tällöin kansallisuudenkin olisi saattanut ymmärtää ihmisen tekemäksi kulttuuriseksi

rakennelmaksi, jonka pyhyyttä ihmiset itse pitivät yllä.

Aika ei näytä olleen kypsä suomalaisen sivistyneistön puolelta vielä 1930-luvulla tällaiseen

kansallisen identiteetin tai nationalismin määrittämiseen. Mutta tällainen ajatusmalli eli ja oli

tunnettu 1930-luvun Euroopassa. Espanjalainen filosofi José Ortega y Gasset julkaisi vuonna 1930

teoksensa La rebelión de las masas, joka suomennettiin vasta vuonna 1952 nimellä Massojen

kapina. Teos oli kuitenkin tunnettu 1930-luvun Suomessa lukuisten eri kielisten käännösten

kautta.399 Suomalaisesta 1930-luvun sivistyneistöstä Ortega y Gassetin ajatuksia esitteli teologi

Eino Sormunen400. Kaiken kaikkiaan Ortega y Gassetiin viitattiin 1930-luvun kulttuurikeskustelussa

usein niin kristilliskonservatiivisissa kuin kulttuuriliberaalisissa piireissä.401

Ortega y Gasset painotti kuuluisaksi nousseessa teoksessaan siitä, kuinka kukaan ei ollut vielä

pystynyt määrittelemään, mikä kansakunta oikeastaan on. Ortega y Gasset torjui tekstissään

etnisyyden ja veren perinnön kansakunnan perustana vetoamalla siihen, että liikkeessä olleet heimot

397 Ks. luku 3.3.
398 Hall 1999, 21-22.
399 Mikkeli 1996, 134. Mikkeli käsittelee Ortega y Gassetia lähinnä massayhteiskunnan tulkkina. Ks. myös Mikkeli
1998, 26-38. Toisessa yhteydessä Mikkeli esittelee Ortegaa yhtenä Euroopan yhdentymiskehityksen uranuurtajana. Ks.
Mikkeli 1999a, 164-166.
400 Sormunen 1936, 127-46; Sormunen 1938, 137-149. Suhtautuminen Ortega Y Gassetiin oli ambivalenttia: hänen
ajatteluaan kuvattiin toisaalta aristokraattiseksi, mutta toisaalta hänet yhdistettiin usein myös kulttuuriliberaaliin
elämänpalvontaan. Ks. Esim. Sormunen 1936, 28; Sormunen 1938, 137-139.
401 Ks. esim. Kivimies 1937, 262-263; Ahlman 1939, 13.. Sen sijaan AKS:n Matti Kuusen mukaan Ortega y Gasset oli
yksi ”maailmanrauhaa määkivä oman aikamme filosofi”.  Kuusi, Matti, Maanpuolustuksemme kolmas rintama. AKS:n
tie II (1938), 124.
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olivat  joka  tapauksessa  sekoittuneet  jo  aikojen  alussa.  Ortega  y  Gasset  kysyikin:  ”Mikä  sitten  on

kansakunta, kun se kerran ei ole verisiteisiin perustuva yhteisö, ei alueellinen kokonaisuus eikä

synny muidenkaan sentapaisten tekijöiden vaikutuksesta?”.402

Ortega y Gassetin mukaan silmiinpistävää oli se, että ne tekijät joiden varaan kansakunnan yhteys

on tietyissä vaiheissa rakentunut, kumotaan ja korvataan aina seuraavassa vaiheessa. Oman aikansa

nationalistisen innostuksen taustalla Ortega y Gasset näki filologit, ”jotka meidän päivänämme

tahtovat käydä historiantutkijoista”. Ortega y Gassetin mukaan filologit katsovat menneisyyteen ja

näkevät sieltä lineaarisesti tulevaisuuteen. Ortega y Gassetin mukaan filologit pyrkivät selvittämään

kansakunnan historiaa ulottamalla sen ammoisiin aikoihin asti ”ikään kuin olisi ollut olemassa

ranskalaisia ja espanjalaisia ennen kuin oli olemassa Ranska ja Espanja!”. Ortega y Gasset

vertasikin filologeja ”kunnon näytelmäkirjailijaan”, joka ”lähettää sankarinsa taistelukentälle

aloittamaan ´kolmikymmenvuotista sotaa´”.403

Ortega y Gasset kiteytti asian niin, että nykyinen kansakunta on vain se muoto, joka nykyisessä

historian vaiheessa ilmensi ”yhteyksiä luovaa perusvoimaa”. Yhteys ei perustunut verisiteisiin, eikä

kieleen, koska kansallisvaltioissa valtion yhtenäistyminen johti rodun ja kielen yhtenäistymiseen.

Oman aikansa kansakunnan yhteyttä kantava voimana Ortega y Gasset näki ”́kansakunnan

luonnolliset rajat´”, jotka ”nykyisenä historian hetkenä me sattumalta näemme kansakunnat

mannermaata paloittelevina laajoina alueina tai läheisten valtamerensaarten muotoisina”.404 Ortega

y Gasset piti ajatusta luonnollisista rajoista absurdina ja näki niiden tehtävänä olleen kunakin aikana

saavutetun valtiollisen yhtenäisyyden lujittaminen.405

Ortega y Gasset muotoili näkemyksensä kansakunnasta seuraavasti: ”Käsitykseni mukaan

kansallisvaltio siis on historiallinen luomus, jonka rakentumiseksi ehdottomasti tarvitaan kansan

jatkuvaa päätösvaltaista mukanaoloa.” Kansakunta rakentui Ortega y Gassetin mukaan kahden

perustekijän varaan. Ensinnäkin kansallisvaltio tarvitsee kokonaissuunnitelman, joka tähtää

varauksettomaan yhteistoimintaan ja -elämään. Toisekseen on välttämätöntä, että kansakunnan

muodostavilla ihmisillä on yhteinen suostumus toteuttaa kansallisvaltion päämäärää. Tämä yhteinen

402 Ortega y Gasset 1952, 230-232.
403 Ortega y Gasset 1952, 233-235.
404 Ortega y Gasset 1952, 236-238.
405 Ortega y Gasset 1952, 234-239.
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suostumus oli se, joka erotti maailmansotien välisen ajan kansallisvaltiot aikaisemmista valtion

muodoista. Aikaisemmin yhtenäisyys luotiin ja ylläpidettiin ulkoisen painostuksen avulla.406

Ortega y Gassetin ajattelu erosi maailmansotienvälisenä aikana vahvoina olleista nationalistisista

äänenpainoista. Ortega y Gasset näkikin jo vuonna 1930 tulevaisuuden niin, että erillisten

kansallisvaltioiden Euroopasta pitäisi ponnistella kohti eurooppalaista liittovaltiota.407

Ortega y Gasset esitti jo 1930-luvun sivistyneistölle tavan ymmärtää kansallisuus sosiokulttuurisena

ja konventionaalisena luomuksena. Tämä oli eräänlainen kolmas tie ymmärtää kansakuntien

olemus. Tästä määrittelystä ei löytynyt enää sitä nationalismin ympärille kudottua mystiikkaa, joka

ilmeni muissa sielullisuuteen tai verenperintöön vetoavissa tavoissa jäsentää kansallisen identiteetin

paikantuminen ihmissubjektissa.

Kuvaan subjektin biologisoitumisen vaikutusta kulttuurisen identiteetin ymmärtämiseen

seuraavassa kuviossa:

406 Ortega y Gasset 1952, 250-251. Nähdäkseni nationalismin tutkimuksen historiankirjoitus onkin eräällä tavalla
unohtanut Ortega y Gassetin. Ortega y Gasset näyttääkin olleen yksi varhaisimmista ajattelijoista, jotka yhdistivät
kansallisaatteen synnyn nimenomaan Ranskan vallankumousta seuranneen kansallisromantiikan aatteisiin. Ks. Ortega y
Gasset 1952, 248-251.
407 Mikkeli 1999a, 164-166.
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Kuvio 3. Subjektin biologisoituminen ja kulttuurinen identiteetti

ihmisen objektiiviseksi koettu
todellisuus

ihmisen subjektiiviseksi koettu
todellisuus

ihmis-
subjekti

ulko-
puolinen
tila

kulttuuribiologia

sielu

verenperintö

opittu kulttuuri

kansansielu

Asemat, joihin kansallinen
identiteetti on paikannettavissa:

( 3.)

( 3.)

( 2.)

( 2.)

( 1.)

( 1.)

Darwinin kehitysoppi toi länsimaiseen ihmiskäsitykseen ihmisen eläinkuntaan perustuvan biologisen puolen.
Muutoksen seurauksena kulttuuri voitiin ymmärtää ihmisen eläimellisyyden ylle rakentuneena päällysrakenteena.
Subjektin biologisoituminen ei kuitenkaan uhannut sielun tilan olemassaoloa, sillä ihmisen tunneperäiset ilmiöt,
kuten uskonto ja kansallisuus oli edelleen selitettävä myös subjektitasolla.

Subjektin biologisoitumisen jälkeen kulttuurisen identiteetin saatettiin nähdä paikantuvan ihmissubjektissa
biologiseen, sielulliseen tai kulttuuriseen osa-alueeseen. Ensimmäistä näistä edusti rotuteoriat, toista vanhastaan
suomalainen nationalismi ja kolmatta Ortega y Gassetin kaltaiset ajattelijat, jotka toivat esiin kansallisuuden
kulttuurisen, sopimuksenvaraisen luonteen.
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V JOUKKOIHMINEN – SUBJEKTIN SOSIOLOGISOITUMINEN

Jo suomalaisen nationalistisen projektin alkuvaiheesta, 1800-luvun alkupuolelta lähtien, oli

suomalaisen sivistyneistön keskuudessa pohdittu sitä, miten suomalaisuuden kansalaisuutena ja

kulttuurina koettiin kiinnittyvän suomalaiseen ihmiseen. Tämä kysymys kansansielusta, hengestä tai

kansanluonteesta oli askarruttanut niin Snellmania, Runebergiä kuin Topeliustakin.

Aihe oli ajankohtainen 1930-luvulla ajankohtainen, sillä tuollon suomalainen sivistyneistö

keskusteli ahkerasti kansanluonteesta. Aihe oli Pidot Tornissa -kirjan ensimmäisen luvun teemana

ja siihen eksyttiin kirjan muissakin luvuissa.408 Korkokuvaksi 30-luvulta409 ja aikakauden

ehdottomaksi avainteokseksi410 mainittu Pidot Tornissa -keskustelukirja onkin mielenkiintoinen

kuva siitä, miten suomalaisen nationalismin peruskäsitteistöön kuulunut kansanluonne eri

variantteineen (kansansielu, kansanhenki), tuli 1930-luvulla uudelleen arvioitavaksi. Tämän luvun

ensimmäisessä alaluvussa olen analysoinut Pidot Tornissa -kirjan kansanluonneluvussa esiintyviä

ihmiskäsityksiä. Tarkoituksenani on eritellä sitä, minkälaisia käsityksiä kansallisuuden

kiinnittymisestä ihmiseen keskustelussa tuli esille.

Kansanluonne kiinnosti 1930-luvulla myös Akateemisen Karjala-seuran jäseniä. Toisessa

alaluvussa käsittelen AKS:n piirissä ilmennyttä kiinnostusta kansanluonnetta kohtaan, ja

kolmannessa samaisen tahon yhtenä ajattelun auktoriteettina toiminutta Gustave Le Bonia.

Neljännessä alaluvussa kokoan lankoja yhteen analysoimalla subjektikäsityksen muutosta.

5.1 Kansanluonne Pidot Tornissa -teoksessa

Keväällä 1937 joukko suomalaisen älymystön edustajia kipusi Helsingissä Hotelli Tornin huipulle

keskustelemaan suomalaisen kulttuurielämän keskeisistä kysymyksistä. Yrjö Kivimies kirjasi

keskustelut loppuvuodesta 1937 ilmestyneeseen kirjaan Pidot Tornissa. Heikki Mikkeli on

kirjoittanut, että Pidot Tornissa -kirjassa näkyi 30-luvun kansallisempi painotus verrattaessa sitä 20-

408 Ks. Kivimies 1937, 1-44.
409 Mikkeli 1996, 16-39.
410 Häggman 2001, 422.
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luvun kosmopoliittisempaan tunnelmaan. Pidot Tornissa -kirjassa painona oli optimistinen

suomalaisuuden rakentaminen, sisällön etsiminen muuttuvalle suomalaisuudelle.411

Keskustelijoista Yrjö Kivimies oli kustannusyhtiö Gummeruksen palkkalistoilla ollut kirjailija,

kääntäjä ja toimittaja. Martti Haavio puolestaan oli kansanrunoudentutkimuksen dosentti ja kirjailija

P. Mustapää, joka toimi myös WSOY:n kirjallisena johtajana. Esko Aaltonen oli kotiseutututkija ja

lehtimies, joka toimi Gummeruksen toimitusjohtajana. Niin ikään Gummeruksella töissä oli

kirjailija Matti Kurjensaari (Salonen). Jussi Teljo puolestaan oli sanomalehtitoimittaja. Niilo Mäki

oli Jyväskylän Kasvatusopillisen korkeakoulun psykologian professori. Mukana olivat myös

kirjallisuuskriitikot  ja  esseistit  Kaarlo  Marjanen  sekä  Lauri  Viljanen.  Lisäksi  paikalla  oli

kulttuurimatkailijana tunnettu kirjailija Olavi Paavolainen, joka kuitenkin tyytyi vain yhteen

repliikkiin koko keskustelun aikana. Ikärakenteeltaan joukko oli keski-ikäistyvää ja keski-ikäistä

suomalaista sivistyneistöä.412

Koko kirjan ensimmäinen keskustelu keskittyi suomalaisen kansanluonteen ongelmaan. Alusta

lähtien keskustelussa oli esillä vanha, valistuksen subjektikäsitykseen perustuva kansansieluajattelu.

Ensimmäisen kerran tähän viitattiin jo kansanluonneluvun alustuksessa, jossa Yrjö Kivimies puhui

tulkinnastaan, jonka mukaan podettu kulttuurikriisi olisi juuri suomalaisen kansanluonteen syytä.

Alustuksessaan hän myös toi esiin koko kansanluonnekeskustelun ehkä suurimman kysymyksen:

onko kansanluonne ihmisessä alkuperäistä, vai onko se jotain opittua?413

Valistuksen subjektikäsitykseen pohjautuva suomalaisten suurmiesten 1800-luvulla omaksuma

käsitys tästä asiasta oli, että kansanluonteen taustalla oleva kansansielu on ihmiselle synnynnäinen

ja pysyvä. Tämä käsitys näyttää Tornin pitojen sivistyneistön keskuudessa olleen elossa, mutta

toisaalta Kivimies myös kyseenalaisti sen paikkaansa pitävyyden jo alustuksessaan, joka toimi

keskustelun lähtölaukauksena. Toinen selvästi useaan otteeseen valistuksen subjektikäsitykseen

viitannut keskustelija oli Martti Haavio, joka muun muassa esitti suomalaisten olevan huonoja

kauppamiehiä, koska heidän kansanluonteeseensa ei kuulunut kaupantekoon soveltuvia

411 Mikkeli 1999b, 32-34. Mikkelin mukaan Tornin pitoja pidetään eräänlaisena keskustelukirjojen klassikkona, jonka
sisältöä on kuitenkin analysoitu harvoin. Mikkeli 1999b, 16.
412 Keskustelijat puhuivat nimimerkkien suojassa, jotka ovat myöhemmin tulleet ilmi. Ks. Leino-Kaukiainen 1990, 144;
Mikkeli 1999b, 18.  Jotain kansanluonneluvun keskustelijoista kertoo myös se, että viisi yhdeksästä keskustelijasta
toimi myöhemmässä vaiheessa elämäänsä professoreina: Niilo Mäen lisäksi Haavio, Teljo, Viljanen ja Aaltonen.
Lisäksi Kurjensaari sai professorin arvonimen. Tornin keskustelijoista Haavio, Aaltonen ja Teljo olivat entisiä AKS:n
jäseniä, jotka olivat eronneet seurasta Mäntsälän kapinan jälkimainingeissa.
413 Kivimies 1937, 3-4.
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ominaisuuksia. Haavio itse piti tätä Suomen kansan aristokraattisena luonteena.414  Kaiken

kaikkiaan käsitys ihmisen kantamasta synnynnäisestä ja kiinteästä suomalaisuudesta näyttää olevan

keskustelijoille se normi tai itsestään selvä lähtökohta, josta aihetta tarkastellaan.

Valistuksen subjektikäsitykseen pohjautuvien teorioiden lisäksi Tornin pidoissa tuli esille vahvasti

Darwinin kehitysopillisiin teorioihin pohjautuvia ihmiskäsityksiä.  Kehitysopillista ääripäätä Tornin

pitojen keskusteluissa edustivat rotuhygieniaan viittaavat lausunnot kansanluonnekysymyksessä.

Kaikkein pisimmälle asiassa meni Esko Aaltonen, jonka mukaan eurooppalaisten maiden

rikollisuus oli vähentynyt vuosisatojen kuluessa käytyjen sisäisten sotien ansiosta, jotka olivat

Aaltosen mukaan puhdistaneet kansojen ”kuona-aineksen”. Aaltosen mukaan suomessa oli samaan

aikaan käyty vain ”pari perinpohjaista sotaa”, jonka takia Suomessa eli edelleen paljon väkivaltaista

ainesta. Kaarlo Marjasen säestämänä hän suosittelikin, ettei Suomessa ollut syytä kieltää rikollisten

puukonkäyttöä rotuhygieniasyistä.415

Yrjö Kivimies korosti, ettei kansanluonnetta selittäessään halua ”lähteä niin epämääräisen tieteen

kuin rotutieteen poluille”, mutta teki sen kuitenkin kuitenkin. Kivimies kysyi, mikä osuus

suomalaisten kansallisessa nousussa oli itse suomalaisilla, jolla hän viittasi ruotsinkielisten

johtavaan asemaan vielä 1800-luvun Suomessa. Kivimies viittasi germaanisiin ylemmyysoppeihin,

joiden mukaan Aleksis Kivessäkin oli ollut ruotsalaista verta ja kysyi, josko se oli hänen

persoonallisuudessaan ratkaisevaa. Kivimies esittikin retorisen kysymyksen keinoin, että kaikki

mikä Suomessa on luotu, ei olisikaan suomalaisen kansanluonteen ilmentyvää, vaan olisikin

peräisin ruotsalaisesta germaanisesta rodusta.416

yleensä viittaavat lausunnot olivat kuitenkin Tornin pidoissa vähemmistössä. Tämän Kuten

aiemmissa luvuissa on tullut ilmi, niin sosiaalidarvinistiset ja rotupuhtauteen liittyvä ihmisyyden tai

kansallisuuden selittäminen oli länsimaisessa tieteellisessä ajattelussa jo laajemmin väistymässä.  417

Toisaalta 1930-luvun Saksassa suuntaus oli ollut täysin päinvastainen.418 Toisaalta

kulttuuritutkimuksessa kehitysopilliset teoriat olivat maailmansotien välisessä Euroopassa

suosittuja, kuten Spenglerin suosio osoitti.

414 Kivimies 1937, 8 , 14.
415 Kivimies 1937, 25. Maailmansotien välissä useat eugeenikot painottivat primitiiviseksi katsomiensa heimojen
välisten sotien merkitystä rodun puhdistamisessa. Isaksson & Jokisalo 2005, 193.
416 Kivimies 1937, 35, 24-25.
417 Isaksson 2001, 348.
418 Isaksson ja Jokisalo 2005, 207-211.
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Tornin pidoissa olikin vahvasti esillä myös kulttuurievoluutioon viittaavia näkemyksiä. Kulttuurin

kehitysoppi tuli erityisesti näkyville, kun keskustelijat puhuivat suomalaisten sisäisistä eroista.

Martti Haavion mukaan suomalaisista ei voi puhua yhtenä kokonaisuutena, koska suomalaiset

heimot, kuten varsinaissuomalaiset, hämäläiset ja karjalaiset ovat niin erilaisilla kulttuuritasoilla.419

Tähän liittyi oleellisesti myös vanha käsitys Suomea leikkaavasta idän ja lännen rajasta. Yrjö

Kivimies puhui suomalaisista ”onnettomana sekasikiönä”, jolla on heikko kansanluonne.420

Toisessa yhteydessä hän kysyi, että onko suomalasien kirjallisuuden mauttomuudet laskettava idän

ja lännen rajan ja erityisesti suomalaisuudessa piilevän venäläisyyden piikkiin.421

Spengler vilahteli Pidot Tornissa -kirjan keskusteluissa useasti. Suomalaisesta

alkoholikäyttäytymisestä puhuttaessa Kaarlo Marjanen esitti, että suomalainen huono humalapää

johtui kultivoitumisasteesta. Tuekseen hän esitti tutkimustuloksia, joiden mukaan mitä

primitiivisempi kansa, sitä pahemmin alkoholi siihen vaikuttaa.422 Samoin  hän  esitti,  ettei  koko

kansanluonne ole oleellinen, vaan kysymys on kansan suuren enemmistön kulttuuriasteesta.423

Spenglerin ajatuksiin sivilisaation hedelmättömästä vaiheesta viittasi myös Jussi Teljo, joka

määritteli korkeimmalle kulttuuritasolle itsetyytyväiset englantilaiset ja ranskalaiset, heidän

alapuolelleen saksalaiset, sekä heidän jälkeensä suomalaiset ja alimman venäläiset.424

Kehitysopillinen oli myös keskustelussa esiin tullut miljööteoria. Se oli ranskalaisen historioitsija

Hippolyte Tainen (1828-1893) esittämä tiukan positivistinen kulttuuriteoria, jonka mukaan

esimerkiksi taide on sen ympäristön heijastuma, missä sen tekijä elää. Tainen mukaan fyysinen

ympäristö vaikutti rotuun,  miljööseen ja historialliseen aikaan.425 Teoria oli suosittu suomalaisessa

tiedemaailmassa 1900-luvun taitteessa426, ja siitä vaikuttuneita teoksia kirjoittivat kirjailijat kuten

Eino Leino ja L. Onerva.427

Tornin pidoissa Kaarlo Marjanen esitti miljöö-teorian puitteissa, että suomalaisten sisäiset erot

olisivat eri elinkeinojen vaikutuksen tulosta.428 Toisessa kohtaa hän piti suomalaista

419 Kivimies 1937, 23.
420 Kivimies 1937, 20-21.
421 Kivimies 1937, 41-42.
422 Kivimies 1937, 17-18
423 Kivimies 1937, 23.
424 Kivimies 1937, 37.
425 Kunnas 1980, 88.
426 Huuhtanen 1979, 15.
427 Kunnas 1980, 85-86.
428 Kivimies 1937,  7.
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korpiympäristöä suomalaisen väkivaltaisuuden aiheuttajana.429 Samaan tulokseen tulivat sekä Esko

Aaltonen että Jussi Teljo, todetessaan, etteivät suomalaiset ole tottuneet asumaan tiheässä.430

Miljöö-teoria ei kuitenkaan itse asiassa näytä tulleen esille ajankohtaisuutensa vuoksi, vaan siksi,

että se sekoittui jatkuvasti psykologian professori Niilo Mäen näkemyksiin kansanluonteesta.

Sekaannuksen aiheuttivat pääasiassa muut keskustelijat, koska heillä ei näytä olevan tarvittavaa

tietoa Mäen ajatusten ymmärtämiseksi. Asiaan toki vaikutti myös se, että Mäki osoitti useasti

epävarmuutensa näkemyksistään ja viljeli myös useasti miljöö-sanaa.431

Niilo Mäki on unohdettu henkilö suomalaisen psykologian historiassa. Kiianmaan ja Pulliaisen

mukaan hän oli yksi maailman ensimmäisiä neuropsykologeja, mutta hänen kirjallinen tuotantonsa

jäi kuitenkin vähäiseksi. Niilo Mäki oli filosofi Eino Kailan ensimmäinen psykologiaan erikoistunut

oppilas, joka oli suorittanut laudatur -tason opinnot myös kasvatus- ja opetusopissa sekä

sosiologiassa. Vuonna 1936 Mäki oli nimetty Suomen ensimmäiseksi psykologian professoriksi

Jyväskylän Kasvatusopilliseen korkeakouluun.432

Mäen ajatusten väärinymmärtäminen tuli hyvin esiin, kun Martti Haavio otti puheeksi

tutkimuksissa esille tulleen shamanistisen vyöhykkeen arktisilla kansoilla ilmenneen

hurmioitumisen tai ekstaasiin vaipumisen yleisyyden. Haavio yhdisti tämän suomalaiseen

runsaaseen alkoholinkäyttöön ja asetti kysymyksen ekstaasien ja juopumisen yhteydestä.433

Niilo Mäen mukaan tämä shamanistisen vyöhykkeen ”arktinen kouristus” esiintyy siellä missä

ihmisten sosiaalinen kosketus toisiin on vähäistä ja kulttuuri on eristäytynyttä. Mäki muistutti myös,

ettei tämä ole tyypillistä pelkästään arktisille kansoille, vaan kokemuksia vastaavasta oli myös

Uudesta Meksikosta. Haavio jatkoi kuitenkin miljööteorian soveltamista. Haavion mukaan

shamanistisella vyöhykkeellä fyysiset olosuhteet olivat samankaltaisia: ”harvaanasuttua, synkeän

yön ja jään maata.” Haavion mukaan ”miljööedellytykset ovat samat. Sitä ei ole pakko väittää

429 Kivimies 1937, 19.
430 Kivimies 1937,  25.
431 Ks. esim. Kivimies 1937, 7. Mäki puhui yleensä kansanluonteesta opittuna ominaisuutena, mutta peräänkuulutti
asian selvittämiseksi kuitenkin ”terävää biologiaa”. Mäki puhui myös itse miljööstä, mutta nähtävästi tarkoitti sillä eri
asiaa kuin muut keskustelijat. ks. esim. Kivimies 1937, 17.
432 Kiianmaa & Pulliainen 1989, 170-173.  Mäki osallistui ensimmäiseen Yhteiskunnallisessa Korkeakoulun
tutkimuslaitoksessa tehtyyn suureen sosiologiseen tutkimukseen keväällä 1952 Suomen johtavien sosiologien kanssa.
Tutkimus koski karjalaisen siirtoväen sosiaalista sopeutumista. Eskola 1973, 291.
433 Kivimies 1937, 32.
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rodulliseksi ominaisuudeksi.”434 Haavio puhuikin luonnon ja ympäristön vaikutuksesta ihmiseen,

kun taas Mäki puhui ihmisten välisestä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja sen vaikutuksesta

ihmiseen.

Mäki otti keskustelun kuluessa jatkuvasti esiin tuoreita näkökulmia kansanluonteeseen, mikä

selvästi hämmensi muita keskustelijoita. Kun puhe kääntyi suomalaisen luonteen väkivaltaisuuteen,

Mäki otti esiin sosiologi Veli Verkon tekemät tutkimukset. Nämä olivat paljastaneet, ettei

väkivallan syy ole itse alkoholi, vaan se, että alkoholi antaa purkautumisreitin ihmisten

primitiivireaktioille. Verkkoon nojaten Mäki selitti, ettei suomalaisilla ollut mitenkään biologisesti

huono viinapää, vaan syynä oli myös alkoholikulttuuri, joka painottui väkeviin viinoihin.435 Samoin

Mäki puhui toisessa otteessa uudesta sanattoman viestinnän tutkimustuloksista, joiden mukaan

ihmisten eleet ja ilmeet eivät ole mitenkään biologisesti määrittyneitä.436

Mäki oli myös ollut koko kansanluonne keskustelun alkuunpanija, sillä hän oli keskustellut asiasta

etukäteen alustaja Yrjö Kivimiehen kanssa. Keskustelussa hän oli esittänyt Kivimiehelle

perusteesinsä, jonka mukaan kansanluonne oli opittu ominaisuus.437 Koko keskustelun suurin

kysymys näyttääkin olleen omaksutun ja synnynnäisen kansanluonnekäsityksen välinen jännite.

Perustellakseen näkemyksensä suomalaisuuden piirteiden sosiaalisesta ja kulttuurisesta

omaksumisesta Mäki kertoi ulkomaalaisten tekemiä havaintoja suomalaisen koulunuorison hyvästä

kurista ja hiljaisesta tottelevaisuudesta verraten sitä Helsingissä toimivan kansainvälisen koulun

suomalaisiin oppilaisiin, joiden parissa vastaavaa ei ollut näkyvissä. Mäki korosti ihmisen

kansanluonteesta riippumatonta sopeutumista kulloiseenkin sosiaaliseen ympäristöön:

Ainakin lyhytaikainen kokemus jättää sieltä sen vaikutelman, että suomalaiset lapset joustavasti
mukautuvat siihen epäsuomalaisen vilkkauden ja välittömyyden ilmapiiriin, mikä vallitsee tässä
kansainvälisessä laitoksessa, joka kuitenkin toimii suomalaisella maaperällä ja Suomen karuksi
mainitun luonnon ja ilmaston keskellä.438

434 Vielä Pidot Tornissa kirjan luvussa Taaksepäinkatsova kulttuuri Martti Haavio luonnehti Tainen miljööseen
viittaavaa teoriaa ”ikivanhaksi ja darvinistiseksi”. Tällä hän näyttää viitanneen Mäen näkemyksiin kansanluonne –
luvussa. Kivimies 1937, 158. Haavio myös määritteli marxilaisuuden ”kaikkien tieteiden hylkäämän darvinismin
helmalapseksi.”
435 Verkon tutkimusten on todettu olleen 1930-luvulla ainoita modernin sosiologiaan suuntautuneita töitä.  Allardt Eric
2000, 503.
436 Kivimies 1937, 23-24.
437 Kivimies 1937, 3-2.
438 Kivimies 1937, 4-5.



97

Toisessa esimerkissään hän esitti, ettei Amerikkaan muuttaneiden suomalaisten siirtolaisten lapsien

sopeutumisessa uuteen ympäristöönsä näyttänyt olevan mitään kansanluonteen aiheuttamaa

rajoitetta. Mäen asennetta kansanluonnekysymystä kohtaan kuvaa hänen ilmoille antamansa

kysymys:

Missä siis on konstantiksi oletettu, sukupolvesta toiseen automaattisesti siirtyvä ’kansanluonne’
ja miten on ymmärrettävä tämä inhimillisen sopeutumisen joustavuus ja persoonallisuuden
ilmiasun muuntelumahdollisuudet? 439

Niilo Mäen näkemykset opitusta kansanluonteesta näyttävät olleen muille keskustelijoille kokonaan

uusia. Tämä ei ollut sinänsä ihme, sillä Suomessa tällaisia asioita tutkinut sosiologia oli vielä

lapsenkengissään. Mäen ajatukset perustuivat modernin sosiologian Amerikassa kehittämään

sosialisaatioteoriaan, jota symboliset interaktionistit kehittivät ja tallensivat sosiologian klassiseen

sosialisaatioteoriaan. Tämä käsitys yksilön ja yhteiskunnan välisistä suhteista on koko modernin

sosiologian perustavan tekijän, eli sosialisaatioteorian ytimessä. Sen kehittelyssä avainhahmoja ovat

amerikkalaiset G. H Mead ja C. H Cooley ja symboliset interaktionistit, joiden ansiosta uusi käsitys

ihmisen ja yhteiskunnan välisestä suhteessa levisi 1900-luvun alussa. 440

Suomessa tämänkaltainen sosiologia oli 1930-luvulla lähes tuntematonta. Suomalainen sosiologia

henkilöityi maailmansotien välissä Edvard Westermarckiin, joka oli saavuttanut nykyajan silmissä

sosiaali- ja kulttuuriantropologisilla tai etnososiologisilla tutkimuksillaan maailmanmainetta.

Westermarckilainen sosiologia ei kuitenkaan ollut sellaista yhteisöelämää ja sen yleisiä edellytyksiä

tutkivaa tiedettä minä meidän aikamme sen tuntee. Suomalaisessa sosiologiassa vaikutti myös kaksi

muuta traditiota. Konkreettisen sosiaalitutkimuksen traditio keskittyi yhteiskunnan rakenteisiin,

muutoksiin ja niiden poliittisiin vaikutuksiin. Kolmas suomalaisen sosiologian suuntaus oli

suomalaisen sosiaalihistorian perinne, joka suuntautui sosiaalisten instituutioiden ja

yhteiskuntaluokkien tutkimiseen.441 Mikään näistä aloista ei kuitenkaan tutkinut ihmisen kasvamista

ja toimimista ensisijaisesti sosiaalisena ilmiönä. Moderni sosiologia saavuttikin Suomen vasta

toisen maailmansodan jälkeen, kun Helsingin yliopistoon perustettiin valtiotieteellinen

tiedekunta.442 Näyttääkin siltä, että suomalaisessa yhteiskuntatutkimuksessa keskityttiin

439 Kivimies 1937, 5-6.
440 Allardt 2000, 502-503.
441 Allardt & Alapuro & Alestalo, 1992, 13-16. Westermarckin tieteelliset saavutukset olivat yksi syy siihen, että
sosiologia hyväksyttiin suhteellisen varhaisessa vaiheessa akateemiseksi oppiaineeksi Suomessa. Kirjoittajien mukaan
Westermarckin ajattelun juuret olivat darwinistisessa evoluutioajattelussa.
442 Allardt Eric 2000, 503. 1930-luvulla Suomessa oli tehty muutamia uuteen suuntauksen nojaavaa tutkimusta, kuten
Veli Verkon kriminologian alan väitöskirja ja Heikki Wariksen työväestöön keskittyvä väitöstyö, mutta pääsääntöisesti
1930-luvulla ei modernia sosiologiaa harjoitettu suomalaisessa tiedemaailmassa.  Kuitenkin Allardtin mukaan
esimerkiksi Verkolla oli vielä 1940-luvulla hatarat tiedot amerikkalaisesta sosiologiasta.
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maailmansotien välisenä aikana jo olemassa oleviin struktuureihin. Ihmisen kasvaminen

yhteiskuntansa jäseneksi jäi syrjään, kun keskityttiin suuriin rakenteisiin, instituutioihin ja

yhteiskuntaluokkiin. Itse ihmiskäsitys oli jäänyt syrjään.

Tornin keskusteluissa esille tullut Niilo Mäen ajatusten omaperäisyys ja uutuus selittyy myös sillä,

että myöskään suomalainen maailmansotien välinen psykologia ei ollut kiinnostunut ihmisen

sosiaalisesta kehityksestä. Näiden sijaan se korosti Eino Kailan johdolla biologisten tekijöiden

määräävää asemaa.443 1930-luvun suomalaisen sivistyneistön keskuudessa ilmennyt modernin

sosiologian kysymysten huono hallinta selittääkin sen, miksi Niilo Mäen ajatukset olivat Tornin

keskustelijoille uusia ja mielenkiintoa herättäviä. Mäen tietämystä asiasta saattaa selittää hänen

1930-luvulla tekemänsä vuoden kestänyt opintomatkansa Amerikkaan, modernin sosiologian

kehtoon. Mäki oli vuonna 1932 matkustanut vuoden opintomatkalle Yhdysvaltoihin ja osallistunut

Yalen yliopistossa toimivan Human Relations -instituutin seminaariin sekä vieraillut useilla

psykologian laitoksilla. Kiianmaan ja Pulliaisen mukaan Mäki omaksui Amerikassa modernin

kulttuuriantropologian ja sosiaalipsykologian näkemyksiä. Matkalta palattuaan Mäki olikin

painottanut, että sosiaalisia tekijöitä ja niiden vaikutuksia ihmisen kehitykseen, ei ole huomioitu

riittävästi. 444

Keskustelu suomalaisuuden ilmenemisestä Pidot tornissa kirjan Suomalainen kansanluonne -

luvussa oli hajanaista ja sekavaa. Monista puheenvuoroista nousi kuitenkin esiin darwinistisen

evoluutioteorian aiheuttama käänne ja pyrkimykset sovittaa sitä suomalaisen nationalismin

projektin alkuvaiheessa 1800-luvulla tehtyihin linjauksiin kansanluonteesta. Eniten hämmennystä,

mutta myös mielenkiintoa herättivät professori Niilo Mäen uusimman sosiaalipsykologisen

tutkimuksen tukemat ajatukset ihmisen kansallisen ominaislaadun muokkautuvuudesta. Modernin

sosiologian inspiroima ajatustapa lähti siitä, että kansanluonne olikin jotain sosiaalisissa

prosesseissa opittua, eikä suinkaan synnynnäistä ja pysyvää. Näyttää siltä että länsimaisen ajattelun

rakenteessa ilmennyt vanha valistuksen subjektikäsitys alkoi rakoilla.

5.2 AKS:n pyrkimykset kansanluonteen uudelleenkartoitukseen

Kansanluonne kiinnosti 1930-luvun loppupuolella myös kansallismielistä sivistyneistöä, joka oli

ryhmittäytynyt Akateemista Karjala-seuran ympärille. Kansanluonneasia liittyi seuran

443 Kiianmaa & Pulliainen 1989, 172-173.
444 Kiianmaa & Pulliainen 1989, 172-173.
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vuosikymmenen lopulla aloittamaan maanpuolustuspropagandaohjelmaan, jonka tarkoituksena oli

valmistella kansaa odotettavissa olevaan suursotaan. Seuran selvityksessä vuoden 1938

propagandatoiminnasta painotettiin kolmea asiaa, jotka on erityisesti saatava iskostettua kansan

mieleen. Ensimmäinen näistä oli sodan vaaran korostaminen ja toinen se, että hyökkäysuhka tuli

nimenomaan Neuvostoliiton taholta. Kolmanneksi korostettiin, että
ulkopuolisiin tekijöihin, kuten kansainliittoon, hyökkäämättömyyssopimuksiin, liittolaisiin, kansojen
valistuneeseen mielipiteeseen, ei voida enää luottaa. Suomen on siis turvattava vain itseensä ja pyrittävä
mahdollisimman suureen henkiseen, taloudelliseen ja aseelliseen puolustusvalmiuteen.445

Spengleriläiseen ajatuskulkuun kuului se, että 1930-luvun lopulla yleisesti odotettu

maailmanlaajuinen välienselvittely olisi totaalinen sota.446 Tämä käsite antoi leimansa vuoden 1938

AKS:n propagandaan keskittyneelle vuosikirjalle, jonka kirjan sisältöä ja luonnetta kuvaavassa

johdannossa ja monissa artikkeleissa toistettiin iskulauseenomaisesti tulevan sodan totaalista

luonnetta.447

AKS:n piirissä totaalinen sota määriteltiin uudenlaiseksi sodankäynniksi, jossa eivät taistele

armeijat, vaan koko kansat. Totaalisen sodan ei katsottu loppuvan toisen osapuolen häviöön, vaan

totaaliseen tuhoutumiseen, joka taas oli Matti Kuusen sanoin seurausta siitä, ”kun kansan sielullinen

vastustuskyky murretaan”448. Myös psykologi Kai von Fieandt449 puhui kansan vastustuskyvystä,

jota hän kutsui toleranssirajaksi. Tämän toleranssirajan hän katsoi kehitysopillisesti ”olevan suoraan

verrannollinen siihen yleiseen henkiseen kehitystasoon, jolla asianomainen yksilö tai kansa on.”450

Matti Kuusen mukaan valmistuttaessa totaaliseen sotaan olisikin pidettävä erityinen huomio

maanpuolustuksen kolmanteen rintamaan, jolla hän tarkoitti juuri propagandaa. Kuusen mukaan

totaalinen sota oli jo itse asiassa ollut vuosia käynnissä, mutta pohjoismaat eivät olleet kehityksen

tasalla. Omaan ja toiseen kansaan vaikuttaminen oli Kuusen mukaan muualla täydessä käynnissä,

minkä vuoksi propagandatyö oli saatavaa Suomessakin kunnolla vauhtiin. Kuusen mukaan kansa

olikin ”lapsi, jota totaalisessa sodassa yhtäältä itketetään, toisaalta koetaan viihdyttää”. Itse sodan

445 AKS:n tie III, ilmoitusosa XII. Kursivointi lähteestä.
446 Spengler puhui viimeisestä taistelusta, jossa länsimainen sivilisaatio saa lopullisen muotonsa. Viimeinen taistelu
käydään rahan ja caesarismin välillä. Spenglerin mukaan demokratia on rahan diktatuurin poliittinen ase. Spengler
2002, 459-460. Ks. myös Spengler 1934, 215-226.
447 AKS:n tie II (1938), 5 lukijalle; Kuusi, Matti, Maanpuolustuksemme kolmas rintama. AKS:n tie II (1938), 118-119,
126; Von Fieandt, Kai, Kansan taistelukunnon psykologisia ongelmia. AKS:n tie II (1938), 66.
448 Kuusi, Matti, Maanpuolustuksemme kolmas rintama. AKS:n tie II (1938), 121.
449 Kai von Fieandt oli myöhempi psykologian professori. Myös hän oli Eino Kailan oppilaita.
450 Von Fieandt, Kai, Kansan taistelukunnon psykologisia ongelmia. AKS:n tie II (1938), 74-75. Kursivointi Von
Fieandtin.
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syttyessä ja varsinaisten taisteluiden alkaessa kansa vaipuu sotapsykoosiin, jolloin propagandassa

”yhä paksumpi pajunköysi käy tarkoituksenmukaisemmaksi.”451

Näyttääkin siltä, että AKS:läinen 1930-luvun lopun nuori sivistyneistö oli valmis nostamaan itsensä

siinä määrin kansan yläpuolelle, että oli valmis aloittamaan voimakkaan vaikuttamisen kansan

mielipiteisiin. Yhä uudestaan toistuva totaalisen sodan argumentti näyttää tässä kampanjassa

toimivan eräänlaisena kansalaisten yksityisyyteen tunkeutuvan mielipiteen muokkauksen

oikeuttajana. Totaalisen sodan uhkakuvan avulla nuori sivistyneistö saattoi kokea sekä

oikeudekseen että velvollisuudekseen demokraattisista arvoista piittaamatta manipuloida väestöä tai

niin kuin se itse asiaa kutsuivat kansansielua tai -luonnetta. Matti Kuusen sanoin: ”taisteleva valtio

ei kavahda ainoatakaan keinoa, oli se miten jumalaton ja siveetön tahansa, joka vie sen lähemmäksi

lopullista päämäärää: voittoa”.452

AKS-aktiivi Matti Kuusi tarjosi kansansielullisen pohjan tueksi propagandaa, jota hän kutsuu

moderniksi loitsurunoudeksi. Propagandaksi hän kutsui kaupallista mainontaa, uskonnollisten

yhteisöjen käännytystyötä ja poliittisten rintamien vaalityötä, mutta hänen mukaansa vasta 1900-

luvulla propagandasta on tullut ase, joka on verrattavissa ”rumputuleen tahi nälkäsaartoon”.

Kehityksen syyksi hän nostaa ”joukkosielutieteen kehityksen” ja teknisen kehityksen

mahdollistaman propagandatekniikan kehittymisen. Tärkeimmäksi syyksi Kuusi kuitenkin

mainitsee ”ihmisaineksen muuttumisen”, vaivautumatta kuitenkaan tarkemmin selittämään tätä.453

Myös seuran vuosina 1937-1940 julkaisemat artikkelikokoelmat AKS:n tie I-IV sisälsivät useita

kansaan vaikuttamista teoretisoineita kirjoituksia. Vuoden 1938 kirja omistautuikin kokonaan

maanpuolustusasialle ja erityisesti propagandalle, jota AKS:n piirissä pidettiin erityisen tärkeänä.

Kirjassa Uuno Peltoniemi454 painotti että oikean propagandamuodon löytämiseksi, sivistyneistön on

tutustuttava yleisönsä ”psykologiaan, sen mielipiteisiin, vastaanottokykyyn ja reagointitapaan”.

Peltoniemen mukaan propagandantekijöiden olikin opittava tuntemaan suomainen perusluonne,

josta kaikilla on jotain yhteistä.455 Samoin juuri väitellyt psykologian tohtori Kai Von Fieandt

451 Kuusi, Matti, Maanpuolustuksemme kolmas rintama. AKS:n tie II (1938), 127.
452 Kuusi, Matti, Maanpuolustuksemme kolmas rintama. AKS:n tie II (1938), 121.
453 Kuusi, Matti, Maanpuolustuksemme kolmas rintama. AKS:n tie II (1938), 123-124.
454 Uuno Peltoniemi oli AKS-aktiivi, joka toimi 1930-luvulla. Sotilaskotiliiton rajaseudun valistusohjaajana ja Rajamme
Vartijat –lehden päätoimittajana. Jatkosodan aikana hän toimi Itä-Karjalassa valistustyöntekijänä. Myöhemmin
Peltoniemi sai opetusneuvoksen arvonimen. Kansanaho 1991, 261-263.
455 Peltoniemi, Uuno, Propagandamme huomioita ja kokemuksia. AKS:n tie II (1938),  95.
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korosti propagandaa edeltävän psykologisen tutkimisen merkitystä.456 Tähän työhän AKS:n sisällä

ryhdyttiinkin ja vuoden 1939 vuosikirjassa AKS-aktiivi Pentti Veijola esitti sen aikaisia tuloksia

artikkelissaan AKS ja valtakunnallinen propaganda. Veijolan mukaan projektissa pyrittiin

selvittämään suomalaisen luonteen heikot ja vahvat puolet.457

Nuoren sivistyneistön Akateemisen Karjala-seuran piirissä tulikin 1930-luvun lopulla useasti esille

tarve oppia tuntemaan todellinen kansanluonne, jonka ei koettu sellainen, mitä Runeberg ja

Topelius olivat esittäneet.458 Erityisesti kansanluonnetta sivuava keskustelu näyttää liittyneen

propagandakysymykseen, joka nousi AKS:ssa esille. Maan ylioppilaselämää johtanut Akateeminen

Karjala-seura mielenkiinto alkoi yliopiston kielikysymyksen ratkaisun jälkeen suuntautua yhä

suuremmissa määrin maanpuolustuspropagandan luomiseen. Seuran piirissä suunniteltiin ja

testattiin propagandan toteutusta vuosina 1936-1937 ja vuonna 1938 AKS toteutti suunnittelemansa

maanpuolustuspropagandaoperaation yhdessä suojeluskuntien ja puolustusvoimien kanssa.459

Kansanluonteen selvitystyöllä oli samanaikaisesti ulkomaisia esikuvia. Kansantieteilijä Kustaa

Vilkuna kertoi Suomalaisessa Suomessa opintomatkastaan natsi-Saksaan, jossa kansantiede oli

valjastettu paljastamaan ”saksalaisten todellinen germaaninen sielu”. Tämän selvittyä valtiovallan

oli Vilkunan mukaan helpompaa ”viljellä kansan sielussa piileviä kulttuurin luovia ja yhteiskuntaa

lujittavia voimia. Saksan malliin positiivisen oloisesti suhtautunut Vilkuna totesi, että Suomessa oli

paljon opittavaa saksalaisen kansantieteen nykyisestä työstä.460

Propagandakeskustelun taustalla oli psykologian nousu sodankäynnin välineeksi ensimmäisen

maailmansodan aikana.461 Kaupallisella puolella kyse oli taas massatuotannon voimakkaasta

lisääntymisestä ja erityisesti USA:ssa alkunsa saanut mainonnan voimakas lisääntyminen. 1930-

luku olikin aikaa, jolloin ihmisiin vaikuttaminen, joko kaupallisessa tai ideologisessa mielessä

lisääntyi huomattavasti.462 Suomessa ilmestyi 1930-luvun lopulla myös lukuisia kirjoja, jotka

käsittelivät mielipiteenmuokkausta. Eräässä niistä Olavi Huhtala kirjoitti vuonna 1937:

456 Von Fieandt, Kai, Kansan taistelukunnon psykologisia ongelmia. AKS:n tie II (1938), 67. Kai Von Fieandt oli
Helsingin yliopiston ensimmäinen psykologian professori. Opetti 1940-50-luvuilla myös sosiaalipsykologiaa. Allardt
1973, 253.
457 Veijola, Pentti, AKS ja valtakunnallinen propaganda.  AKS:n tie III (1939), 121-122. Veijola toimi AKS:n
maanpuolustuspropagandatoimikunnan johtajana vuosina 1937-38. Eskelinen 2004, 380.
458 Runeberg esim. Saarijärjen Paavo runossaan ja Vänrikki Stoolin tarinoissaan. Topelius Maamme –kirjassaan.
459 Leinonen 1997, 144-145.
460 Vilkuna, Kustaa, Suomalainen Suomi  No 6 – 1937. 408-414. 408-409. Vilkuna myös kehui artikkelissaan
suomalaisten kansantieteilijöiden olevan tunnettuja Natsi-Saksassa.
461 Ks. esim. Marjomaa 2004, 481-491.
462 Ks. esim. Mikkeli 1998, 20-40.
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Nykyajan elämälle tunnusomaista on iskulause ”mainostus on voimaa”. Mainostus ja sille
läheinen propaganda ovat tunkeutuneet kaikille elämän aloille, saavuttaneet ennen
näkemättömiä muotoja ja luoneet itselleen oman koneiston erikoisine mainostoimistoineen ja
propagandaministeriöineen.463

1930-luvulla mainosala veti puoleensa myös maan sivistyneistöä. Mainostoimistoissa töitään

tekivät mm. kirjailijat ja runoilijat kuten Armas J. Pulla, Uuno Kailas ja Toivo Lyly. Tämän työn

keskeisistä henkilöistä alalla työskenteli Olavi Paavolainen.464 Lisäksi esimerkiksi AKS:n päällikkö

Vilho Helanen hoiti vakuutusyhtiö Salaman mainontaa ja henkilösuhteita.465 Massakulttuurin

nousuun liittynyttä mainonnan ja propagandan samaistumista 1930-luvulla kuvaa sekin, että monet

1930-luvun mainosmiehistä olivat talvisodassa armeijan propagandaosaston palveluksessa.466

Massakulttuurin noustessa sivistyneistöpiirejä puhutii ihmisen muuttumassa olevaksi koettu olemus.

Tunnettu filosofi ja Jyväskylän kasvatusopillisenkorkeakoulun filosofian ja teoreettisen

kasvatusopin professori Erik Ahlman467 kirjoitti aikakauslehti Valvojassa ”sielujen

standardisoinnista”, jolla hän tarkoitti jonkin tahon pyrkimyksiä saada aikaan yhteinen, helposti

muokattavissa oleva normaalimentaliteetti.  Ahlmanin mukaan Amerikassa tähän oltiin pyritty

kaupallisten intressien vuoksi ja Euroopassa samaan oli pyrkinyt valtiovalta. Ahlman puhui siitä

kuinka tämä ”standardisointi ulotetaan ihmissielun yhä syvempiin ja keskeisempiin osiin” ja kuinka

tämän takia yksilöllisyys on yhä enemmän uhattuna, Ahlman kuitenkin luotti vielä ihmissubjektin

olemukselliseen ytimeen toteamalla yksilön kuitenkin säilyttävän jotain omintansa, ” jota ei

maailma näe ja usein eivät he itsekkään”. 468

Yhdysvalloissa propaganda koettiin akateemisissa piireissä 1930-luvun lopulla niin uhkaavaksi, että

joukko yhteiskuntatieteilijöitä ja journalisteja perusti vuonna 1937 tutkimusyksikön nimeltä

Institute for Propaganda Analysis (IPA). Se otti työkseen tuoda suurelle yleisölle tietoa laajalle

levinneestä poliittisesta propagandasta. Instituutti joutui kuitenkin vaikeuksiin toisen

maailmansodan aikana, kun se tehtävänsä mukaisesti oli analysoitava sekä vihollisen että

463 Huhtala 1937, 7. Huhtalan kirjan lisäksi muita 1930-luvulla ilmestyneitä aihetta käsitelleitä teoksia olivat Jaakko
Lepon Propaganda, Ratkaiseva ase; Artturi Raulan Mainonnan perusteet ja Erva Latvala Oy:n Mainonta Propaganda.
464 Heinonen & Konttinen 2001, 94.
465 Haataja 1997, 160.
466 Olavi Paavolainen kertoo ajastaan sota-ajan propagandaa tekevien instanssien palveluksessa teoksessa: Paavolainen,
Olavi, Synkkä yksinpuhelu. Päiväkirjan lehtiä vuosilta 1941-1944. Otava, Helsinki 1982.
467 Salmela 1998, 283.
468 Ahlman, Erik, Sielujen standardisointi. Valvoja - Aika. 1937, 126.
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yhdysvaltain omaa propagandaa. IPA joutui lopettamaan toimintansa rahan puutteessa vuonna

1942.469 Skeptisyys propagandaa kohtaan ei ollut kovassa kurssissa sotaa käyvässä valtiossa.

Suomessa sotaan valmistunut kansallismielinen nuoriso ei enää katsonut 1800-luvulla ilmaistujen,

suomalaista kansanluonnetta koskevien käsitysten pitävän paikkansa.  On kuitenkin huomattava,

ettei AKS-sivistyneistö menettänyt uskoaan kansanluonteen aitouteen tai asemaan ihmisen

synnynnäisenä ominaisuutena. Pikemminkin 1800-luvun tieto suomalaisuuden ominaislaadusta oli

joko vanhentunutta tai ajan romanttisen maailmankuvan sokaisemaa. Niinpä AKS pyrkikin

kansanluonteen uudelleen määrittämiseen, jotta yhteiskunnan johtavat ryhmät tuntisivat paremmin

hallittavansa. Tosin tämä tapahtui vain sen takia, että sivistyneistö tietäisi minkälainen propaganda

kansaan parhaiten vaikuttaa. Propaganda ja kansanluonteen tutkiminen oikeutettiin ”totaalisen

sodan” uhkakuvilla.

5.3 Le Bon ja joukkojen hallinta

Akateeminen nuoriso sai ajatuksilleen kansanluonteen muokattavuudesta tukea eräältä

massayhteiskunnan tulkiksi mainitulta ajattelijalta. Teoreettista taustatukea antoi Gustave Le Bon,

jonka pääteos, vuonna 1895 ilmestynyt La Psychologie des foules suomennettiin nimellä

Joukkosielu vuonna 1912. Se oli aikakautensa maailmanlaajuinen best-seller ja Moscovicin mukaan

sen kokonaispainosmäärät tekevät siitä yhden kaikkien aikojen suurimmista tietokirjallisuuden

menestyksistä.470 Heikki Mikkelin mukaan Joukkosielu oli ensimmäinen systemaattinen massojen

joukkopsykologinen analyysi.471 Vivien Burr on korostanut, että suurin osa varsinaisesta

sosiaalipsykologisesta tutkimuksesta alkoi vasta 1930-luvulla. Sosiaalipsykologisen ajattelun tärkeä

edeltäjä oli jo 1800-luvun puolella oppinsa muodostanut Gustave Le Bon.472

1930-luvun lopun Suomessa Le Bonin ajattelu liittyi vahvasti keskusteluun kansanluonteesta.

Akateemisen Karjala seuran eturiveihin kuuluneen Matti Kuusen mukaan joukkosielutieteen

aikanaan tärkeimmät ja edelleen 1930-luvulla tärkeimmät periaatteet on esittänyt Gustave Le Bon

vuonna 1895 ilmestyneessä kirjassaan Joukkosielu. Kuusen mukaan Le Bon ”lyö

469 Ks. Delwich, Aaron. Propaganda. Verkko-osoitteessa [http://www.propagandacritic.com]. Luettu 1.9.2006.
470 Moscovici 1985, 49-55.
471 Mikkeli 1998, 22.
472 Burr 2004, 17.
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ajankohtaisuudellaan laudalta Gassetit, Huizingat, Carrelit ja muut maailmanrauhasta määkyvät

oman aikamme filosofit”473

Gustave Le Bon (1841-1931) oli ranskalainen lääkäri, joka hylkäsi uransa ja alkoi itseoppineeksi

tieteen popularisoijaksi. Le Bonin Joukkosielusta muodostui yksi modernin sosiaalipsykologian

perusteos, jota on luettu, ja josta on keskusteltu aina meidän päiviimme asti.  Moscovici

huomauttaa, että Le Bonin teoksen merkitys sosiologialle on usein unohdettu, vaikka se vaikutti

suuresti myös yhteiskuntatieteitä muovanneisiin Frankfurtin ja Chicagon  koulukuntiin.474 Vivien

Burrin mukaan Le Bonia kiinnosti juuri ihmisen käyttäytymisen sosiaalinen konteksti. Häntä ei

kiinnostanut yksilön psykologia. Hän olikin sosiologisemman psykologian yksi tärkeä edeltäjä.475

Jotain Le Bonin tieteellisestä merkityksestä kertoo myös se, että Moscovicin mukaan Le Bonin nimi

oli sosiologien keskuudessa ennen toista maailman sotaa mainittu ainakin yhtä useasti kuin Èmile

Durkheimin. Myös psykoanalyysin isän Sigmund Freudin joukkopsykologiaa käsittelevän teoksen

on sanottu olevan Le Bonin ajatusten dynaamista tulkintaa.476

Le Bonin töitä käännettiinkin lukuisille eri kielille. Le Bonin ajatukset tunsivat ja niihin luottivat

muun muassa Ranskan monivuotinen pääministeri Aristide Briand (1862-1832) ja Yhdysvaltojen

presidentti Theodore Roosevelt 1858-1919.477 Le Bonista innostuivat myös lukuisat sodankäynnin

asiantuntijat, sillä hänen psykologiansan avulla pystyi motivoimaan miehiä ja samalla kiristämään

sotilaallista kuria.478 Serge Moscovicin mukaan ei ole epäilystäkään, ettei kaikella julkiseen

mielipiteeseen vaikuttamisella olisi juurensa joukkopsykologiassa ja erityisesti Le Bonin työssä.

Moscovicin mukaan tämä pätee propagandasta mainostamiseen.479

Gustave Le Bon ja hänen tuotantonsa on kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen yritetty

aktiivisesti unohtaa. Yksi syy tähän on se, että hänen teorioihinsa luottivat sekä Benito Mussolini

että Adolf Hitler. Mussolini tunnustautui hänen ihailijakseen ja Hitlerin teokseen Mein Kampf,

473 Kuusi, Matti, Maanpuolustuksemme kolmas rintama. AKS:n tie II (1938), 124. Myös  AKS-aktiivi, ylioppilaslehden
päätoimittaja Sakari Vapaasalon teksteissä Le Bonin ajattelu sai jalansijaa. Vapaasalon mukaan vanhan 1800-luvun
sivistyneistöltä lähtöisin olevan kansankuvan leviämiseen vaikuttivat helposti ymmärrettävät joukkopsykologiset lait.
Vapaasalo, Sakari, Kansallisromantiikasta kansalliseen suuruudentahtoon. AKS:n tie III (1939), 130-133. Seppo
Knuuttilan mukaan myös kansanrunoustieteellisissä keskusteluissa tukeuduttiin 1930-luvulla usein Le Boniin. Knuuttila
1999, 107.
474 Moscovici 1985, 55-57. Chicagon koulukunta oli se taho jonka piirissä modernin sosiologian oppi interaktiosta
kehitettiin. Le Bonin elämästä ja vaikutuksesta: ks. Nye 1975.
475 Burr 2004, 17-19.
476  Moscovici 1985, 56-57. Nyen mukaan Freud otti Le Bonin työn koko ryhmäpsykologiansa lähtökohdaksi. Nye
1975, 167.
477 Moscovici 1985, 54.
478 Moscovici 1985, 61-62.
479 Moscovici 1985,  66.
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Taisteluni on todettu toistavan tyylittömästi Le Bonin ajatuksia massojen hallinnasta. Mein Kampfia

onkin pidetty joukkopsykologiansa puolesta Le Bonin joukkosielun halpana kopiona.  Hitlerin

toiminnalla oli kuitenkin 1930-luvulla vaikutusta: vaikka hän teki Le Bonin ideoista kliseitä, hän

kuitenkin näytti maailmalle, että ne toimivat käytännössä, kun suuret massat Saksassa seurasivat ja

ihailivat häntä.480

Mitä sitten Le Bon ajatteli yksilön suhteesta yhteisöönsä tai tarkemmin: mikä Le Bonin mukaan

yhdisti kansalaisen kansaansa? Le Bonille vastaus tähän oli yksiselitteinen. Hän puhui

historiallisesta rodusta, joka muotoutui historian tapahtumien kautta niin, että ”sen jälkeen kun sen

ominaisuudet ovat vakiintuneet, perinnäisyyden lakien nojalla on niin suuri voima, että sen

vakaumukset, sen yhteiskuntajärjestys, sen taiteet, sanalla sanoen kaikki sen sivistysainekset tulevat

sen sielun ulkonaiseksi ilmestykseksi.”  Tätä ”roduksi” kutsumaansa ominaisuutta Bon piti oman

tutkimuskohteensa, joukkosielun, voimakkaimpana ominaisuutena481

Le Bonin tärkeä sanoma oli se, että hänen mukaansa kansansielua voitiin muuttaa.482 Tämä oli

1930-luvulla vielä uusi näkemys, joka kyseenalaisti yksilön kansaansa liittäneen valistuksen

subjektinäkemykseen pohjautuneen kansansieluajattelun. Le Bonin mukaan muutostyötä varten ja

erityisesti siksi, että ihmismassat voitaisiin pitää kurissa eliitin piti tuntea joukkojen sielunelämä.

Yhteiskunnan johtajien tulikin hänen mukaansa laatia yksinkertaisia malleja, joilla joukkoja

hallitaan. Johtajien ja eliitin tehtäväksi jäi massoja kokoavien aatteiden kehittäminen ja niiden

tarjoaminen joukoille sellaisessa muodossa, että ne tulevat hyväksytyiksi.483

Le Bonin mukaan joukossa toimiessaan ihmiset menettävät yksilöllisen järkensä ja harkintakykynsä

ja muuttuvat massaksi, jonka mielenlaatua on helppo muokata. Le Bonin mukaan ihmisjoukkojen

mielipiteisiin vaikutetaan väittämisen, toisinnan ja tartunnan kautta. Tällöin syntyy hidas mutta

pysyvä vaikutus joukkojen sielunelämään. Väite saattoi olla yksinkertainen ja perusteeton, mutta

kun se toistetaan tarpeeksi useasti samoilla sanoin niin, ”väitetty asia saapi toistamiseen

vaikutuksesta niin lujan jalansijan ihmisten mielissä, että se omaksutaan todistettuna totuutena”.

480 Moscovici 1985, 63-64. Le Bon oli laajemminkin natsien suosiossa. Yksi Hitlerin propagandapäälikkö Goebbelsin
avustajista kirjoitti päiväkirjaansa Goebbelsin ajattelavan , että Le Bonin jälkeen kukaan ei ole ymmärtänyt joukkoja
yhtä hyvin kuin hän itse. Ks. myös Nye 1975, 177-181.
481 Le Bon 1912, 74-75.
482 Le Bon 1912, 135-150.
483 Mikkeli 1998, 23.
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Kun taas jotain selkeästi esitettyä väitettä on tarpeeksi toistettu, muodostuu ihmisten sielussa ns.

mielipiteen virta ja joukkosielussa tapahtuu ”tartunta”, jolloin väite omaksutaan ja hyväksytään.484

Joukkosielutieteen teoreetikon Gustave Le Bonin mukaan propagandatyö oli perusteltua, koska

hänen mukaansa sivistyneistöön kuuluvan henkilön toiminnan taso on tiedollista, kun taas suuret

massat olivat tiedostamattoman toiminnan varassa.485 Sivistyneistön ylempää asemaa oikeutti Le

Bonin ajattelussa myös se, että hänen mukaansa suurten massojen aatteet ovat yksinkertaisesti

sukupolvia tiedemiesten ja filosofien ajattelusta jäljessä.486 Le Bonin menestyskirja Joukkosielun

tarkoitus olikin tarjota ohjeita, joilla joukkojen sielunelämää voitiin muokata oikeaan suuntaan. Le

Bonin omin sanoin: ”Joukkojen sielunelämän tunteminen on ainoa, johon valtiomies voi turvautua,

jollei hän tahdo joutua liian täydellisesti niiden johdettavaksi”487

AKS-aktiivi Matti Kuusi teroitti vuonna 1938 erityisesti sitä kuinka Le Bon oli erottanut erillään

olevan ihmisen joukosta. Isossa ryhmässä olevat ihmiset erottautuivatkin Kuusen mukaan

yksittäisistä yksilöistä suggestioherkkyytensä kautta, johon kuului mm. älyllinen vajaakykyisyys,

herkkäuskoisuus, kiihottuvaisuus, suvaitsemattomuus ja taipumus sekä sankarillisiin että rikollisiin

harkitsemattomiin tekoihin.488 Heikki Mikkelin mukaan Le Bonin ajattelussa onkin olennaista

yksilöiden toiminnan tietoisuuden taso verrattuna joukkojen tiedostamattomaan toimintaan.489

Kuusen mukaan laumassa olo oli muuttunut nykyaikaisen ihmisen normaaliksi olotilaksi. Tähän oli

vaikuttanut asutuksen tihentyminen ja etenkin suurkaupunkien synty.  Myös erilaisten

tiedotusvälineiden ja liikenneyhteyksien kehittyminen oli johtanut Kuusen mukaan tilanteeseen,

”jossa kaikki tiedetään, nähdään ja kuullaan kaikkialla ja jossa välimatka Roomasta Petsamoon on

lyhempi kuin taannoin Oulusta Tukholmaan”.  Tämä kehitys oli Kuusen mukaan johtanut siihen,

että joukko psykoosien ja suggestioiden tartuntamahdollisuudet olivat kymmenenkertaistuneet.

Kuusi viittasi vielä kansanrunouden muinaiseen tenhovoimaan ja jatkoi: ”vuosisatoihin ei

noituudella ole ollut sellaista valtaa ihmisten sieluille kuin vuonna 20 jälkeen ensimmäisen

maailmanpalon!”490

484 Le Bon 1912, 119-121.
485 Le Bon 1912, 5; Mikkeli 1998, 22.
486 Le Bon 1912, 58-59.
487 Le Bon 1912, 15.
488 Kuusi, Matti, Maanpuolustuksemme kolmas rintama. AKS:n tie II (1938), 124.
489 Mikkeli 1998, 22.
490 Kuusi, Matti, Maanpuolustuksemme kolmas rintama. AKS:n tie II (1938), 124-125.
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Le Bonin ajattelu erosi monella tapaa totutusta kansansieluajattelusta. Hän uskoi monen 1800-luvun

kansallisuusajattelijan tavoin orgaaniseen kansalaisuuteen, mutta toi ajattelutapaan uuden

sosiaalipsykologisen juonteen. Le Bon painotti sitä, että joukkojen johtajien oli muokattava kansa

sellaiseksi, joka oli helposti hallittavissa. AKS sai Le Bonin joukkopsykologiasta

propagandatyöhönsä sekä teoreettisen tuen että oikeuttavan ulkomaalaisen esikuvan.

5.4 Subjektin sosiologisoituminen ja sivistyneistön kulttuurinen identiteetti

Sekä Tornin pidoissa, että AKS:n sisällä käyty keskustelu suomalaisesta kansanluonteestaan

ilmensivät uutta ajattelua ihmisen identiteetin muotoutumisesta. Tornin keskustelussa tuli esiin se

kuinka valistuksen subjektikäsitykseen nojautuva käsitys alkuperäisestä ja peritystä

kansanluonteesta alkoi saada rinnalleen käsityksen, jonka mukaan yksilö hankkii, omaksuu tai oppii

kansanluonnetta ohjaavat normit sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. AKS:n piirissä käsityksestä

suomalaisuuden muuttumattomuudesta luovuttiin ja kansanluonnetta alettiin kartoittaa uudelleen.

Työn tarkoituksena oli varmistaa kansaan suunnatun propagandatyön tehokkuus.

Stuart Hallin mukaan sosiologian perusteoriaksi noussut ajatus ihmisen sosialisaatiosta yhteisönsä

jäseneksi oli darvinismin ohella toinen olennainen tekijä inhimillisen subjektikäsityksen

muuttumisessa sosiaalisemmaksi.491 Voisikin ajatella niin, että ihmiskäsityksen biologisoitumisen

myötä subjektiviteetti nousi aikaisempaa kiinnostavammaksi tutkimuksen kohteeksi. Darwinilainen

biologia toi ensimmäistä kertaa eksaktilta vaikuttavaa tietoa ihmisyyden olemuksesta.

Hall ajoittaa siirtymän länsimaisessa ajattelussa valistuksen subjektista sosiaalisempaan suuntaan

1900-luvun alkupuolelle. Siirtymä ei tietenkään ole mitenkään äkillinen, sillä valistuksen

subjektikäsityksen eheys ja kulttuurisen identiteetin yksiselitteisyys alkoi murtua jo 1800-luvulla

modernien yhteiskuntien kokiessa monia huomattavia muutoksia. Valistuksen yksilöllisyyttä

korostaneet virtaukset törmäsivät tällöin yhteiskuntaelämän entistä kollektiivisempiin ja

sosiaalisempiin muotoihin kuten yhteisen kansallisuuden korostamiseen ja kansalaisyhteiskunnan

syntyyn.492

Yhteiskunnallinen eliitti alkoi 1800-luvun loppupuolelta lähtien menettää yksinoikeuttaan hallinto-

ja kulttuurijärjestelmien johtopaikoilla. Modernin demokratian massat uhkasivat sen asemaa

491 Hall 1999, 33-34.
492 Hall 1999, 33-34.
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yhteiskunnan huipulla, mutta eliittiä jarrutti massojen voimaperäistä tukahduttamistoimissa se, että

vallalla olleen kapitalistisen talousjärjestelmän ja liberalistisen ajattelun mukaisesti yksilön vapautta

ja oikeuksia oli puolustettava. 493 Hallin mukaan näiden muutosten seurauksena eliitille syntyi

entistä sosiaalisempi käsitys subjektista. Yksilö alkoi näyttäytyä yhä enemmän paikantuneena

kollektiivisiin joukkoihin ja yleensä modernien yhteiskuntien rakenteisiin.494

Muutos liittyi olennaisesti uusien yhteiskuntatieteiden syntyyn. Uusista yhteiskuntatieteistä etenkin

sosiologia suhtautui kriittisesti valistuksen subjektikäsitykseen. Sen lähtökohtana oli sijoittaa yksilö

ryhmäprosesseihin ja kollektiivisiin normeihin. Sosiologia osoitti inhimillisen subjektin kehittyvän

ensisijaisesti laajemmissa sosiaalisissa prosesseissa ja rakenteissa. Sen mukaan yksilö piti samalla

näitä rakenteita yllä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ottamillaan rooleilla. Hallin mukaan yksilö

tavallaan sisäistää tällöin ulkopuolen, eli ympäröivän sosiaalisen maailman samalla ulkoistaa

sisäisen pitämällä sosiaalista rakennetta yllä.495

Sosiaalisemman subjektikäsityksen syntyminen ei silti ollut missään nimessä yhtäkkinen tai

kokonaisvaltainen valistuksen perintöä romuttanut tekijä, vaan esimerkiksi valistuksen ajalle

tyypillinen kartesiolainen dualismi vahvistui uusien yhteiskuntatieteiden yhteydessä niiden

jakautuessa siten, että yksilö sekä hänen mentaaliset prosessinsa jäivät yksinoikeudella psykologian

tutkimuskohteeksi ja yhteisöllisemmät asiat puolestaan muille yhteiskuntatieteille. Toisaalta

valistuksesta peräisin oleva yksilöllisyyden suvereenius säilyi vahvana sekä taloustieteen, että

oikeustieteen diskursseissa.496

Tornin pitojen ja AKS:n keskusteluissa kansanluonteesta näkyykin valistuksen subjektikäsityksen

mureneminen. Käsitys kulttuurisen identiteetistä kaikkien jakamana ja jokaisen sisällään kantamana

”siemenenä” alkoi suomalaisen sivistyneistön silmissä näyttää yhteiskunnan modernisoitumisen

myötä näyttää liian yksinkertaiselta selitykseltä. Tornin pidoissa tämä näkyi kansanluonne-aiheen

aiheuttamana yleisenä hämmennyksenä ja selitysten moninaisuutena. Eniten mielenkiintoa

herättivät juuri Niilo Mäen moderniin sosiaalitieteeseen pohjautuvat näkemykset. AKS:n puolella

kansanluonne haluttiin selvittää, jotta suomalaiseen väestöön kohdistuvan propaganda vaikutukset

saataisiin selville. Apuna tässä käytettiin sosiaalipsykologian uranuurtajan Gustave Le Bonin

ajatuksia.

493 Hall 1999, 33.
494 Hall 1999, 33.
495 Hall 1999, 34-35.
496 Hall 1999, 34.
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Kehitystä valistuksen subjektikäsityksestä sosiaalisempaan suuntaan voisi kuvailla niinkin, että kun

darvinismi ensin teki tuhojaan entiselle kristillisnationalistiselle ihmiskäsitykselle ja sen

mystiikalle, niin sosiaaliseen vuorovaikutukseen pohjautuva moderni sosiologia toi esiin ihmisen

mukautuvuuden ja muokattavuuden. Tämä havainto oli arvokas myös nationalistisessa

rakennustyössä. Enää sivistyneistö ei ollut muuttumattoman kansansielun vankina, vaan kansan

muokkaaminen eliitille mieleiseksi tuli mahdolliseksi.

Sosiologinen käsitys ihmisen subjektiviteetistä ja identiteetistä perustui Hallin mukaan

ajattelumalliin, jonka mukaan samalla kun ihminen projisoi minäänsä kulttuurisiin identiteetteihin

kuten kansalliseen identiteettiin, ihminen omaksuu samalla niiden merkityksiä ja arvoja.

Omaksuessaan näitä ihminen tekee arvoista, normeista ja merkityksistä osan omaa itseään, mikä

puolestaan Hallin mukaan ”auttaa meitä liittämään subjektiiviset tunteemme niihin objektiivisiin

paikkoihin, joita asutamme sosiaalisessa ja kulttuurisessa maailmassa”. Näin tämä sosiaalisen

subjektikäsityksen ihmisen ja rakenteen välinen kudos, identiteetti vakauttaa sekä objektiiviseksi

koetun yhteiskunta- ja kulttuurirakenteen että käsityksen subjektin sisäisestä olemuksesta. 497

Valistuksen subjektikäsityksen tapa esittää ihminen kulttuurinsa tai kansansa jäsenenä oli esittää

kansallisuus kiinteänä synnynnäisenä tekijänä, joka asuu ihmisen sisällä. Sosiologinen

subjektikäsitys puolestaan ratkaisi ihmisen ja kansallisuuden välisen yhteyden esittämällä

identiteetin, joka ”harsii subjektin rakenteeseen”. Ihmisen oma kansallinen identiteetti ja

nationalismi jaettuna kulttuurisena identiteettinä ymmärrettiin sosiologisessa subjektikäsityksessä

vuorovaikutuksellisena prosessina.498

Vanha valistuksen subjektikäsitys perustui suvereeniin yksilöllisyyteen. Sosiologinen

subjektikäsitys tuotti kuitenkin kritiikkiä tätä kohtaan sijoittamalla yksilön ensisijaisesti

ryhmäprosesseihin ja kollektiivisiin normeihin.499 1930-luvun suomalaisen sivistyneistön

keskuudessa olikin nähtävissä taipumus ymmärtää suomalaisuus yksilöistä pulppuavan

kansallisuuden sijasta kollektiivisesti muokkautuvana identiteettinä. Valistuksen arvokkaan

kansayksilön tilalle oli tullut joukkoihminen.

497 Hall 1999, 22.
498 Hall 1999, 22.
499 Hall 1999, 34.



110

Sosiologisen subjektikäsityksen ilmaantuminen ei kuitenkaan tehnyt inhimillistä subjektia täysin

läpinäkyväksi. Sosiologinen subjekti ei kokonaan luopunut valistuksen subjektille tyypillisestä

ydinajattelusta, vaan 1900-luvun alkupuolen interaktionistit olettivat ihmisellä olevan edelleen

sisäinen ytimensä, eräänlainen ”tosiminä”, jonka kuitenkin ymmärrettiin muotoutuvan jatkuvassa

dialogissa ympäröivän maailman kanssa. Ihmisen henkilökohtainen identiteetti oli kyllä muotoutuva

ja muokkaantuva, sillä sosialisaatiomallin mukaisesti ihminen projisoi sitä ulkopuolelleen

yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin kuten luokka-asemaan ja kansallisuuteen, mutta

identiteettikäsitykseen sisältyi oletus ihmisen olemuksellisesta minästä.  500

Subjektin ytimessä olevan minän voikin nähdä jonkinlaisena ihmisen alkutilana tai pohjana, jonka

päälle sosiaaliset vuorovaikutusprosessit rakensivat identiteettiä. Tässä mielessä subjektissa säilyi

edelleen mystinen sielun alue, johon voitiin vedota, jos ei koko kansallista identiteettiä, niin ainakin

sen juuria ja perimmäistä olemusta pohdittaessa.

Kuvaan subjektikäsityksen sosiologisoitumisen vaikutusta kulttuurisen identiteetin ymmärtämiseen

seuraavassa kuviossa:

500 Hall 1999, 22.
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Kuvio 4. Sosiologian subjektikäsitys ja kulttuurinen identiteetti

Sosiologisessa subjektikäsityksessä subjektin ydin, eli kulttuurisen identiteetin alue avautui kohti ulkoista
todellisuutta, eli yhteiskunta- ja kulttuurirakennetta. Eheästä subjektin ytimestä jäljelle jääneestä ”tosi minästä”
lähtevä sekä objektiiviseksi koetun yhteiskunta- ja kulttuurirakenteen kautta takaisin subjektiivisen todellisuuteen
ja subjektin ytimeen asti kulkeva viiva kuvaa sosiaalista interaktioprosessia, jonka kautta ihmisen identiteetin
katsottiin muodostuvan. Tämän prosessi ajateltiin vakauttavan sekä ihmisen kuvan ulkotodellisuuden rakenteesta,
että omasta itsestään siinä.

Sosiologisemman subjektikäsityksen myötä kansallinen identiteetti oli edelleen mahdollista paikantaa biologisena
verenperintönä, kulttuurisena traditiona tai sielullisena olemuksena. Ihmissubjektin ydin sielu avautui
ulkomaailmalle, mutta siitä ei tullut vielä läpinäkyvä. Ihminen saattoi nähdä kansallinen identiteettinsä perustan
omassa ”tosi minässään”, mutta koska tämän nähtiin olevan jatkuvassa vuorovaikutuksellisessa yhteydessä
sosiaaliseen maailmaan, niin kansallista identiteettiä ei enää voitu ajatella täysin eheänä, ikuisena tai
muuttumattomana.

ihmisen objektiiviseksi koettu
todellisuus

ihmisen subjektiiviseksi koettu
todellisuus

ihmis-
subjekti

ulko-
puolinen
tila

kulttuuribiologia

sielu

verenperintö

opittu kulttuuri

kansansielu

Asemat, joihin kansallinen
identiteetti on paikannettavissa:

toiset ihmiset

subjektin olemuksellinen
keskus, ”tosiminä”

( 2.)

( 3.)

( 3.)

( 1.)

( 1.)

( 2.)
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VI TAISTELU SIELUN TILASTA – SUBJEKTIN

PSYKOLOGISOITUMINEN

Ulkotodellisuuden alue on äkkiä supistunut, sielun alue on äkkiä laajentunut. Kaikki polariteetit,
kaikki vastakkaiset voimat, kaikki kahtiajaot heittyvät takaisin omaan itseemme, heijastumatta
enää ulkopuolelle meitä.501

Subjektikäsityksen biologisoituminen tai sosiologisoituminen yhdessä tai yksinään eivät olleet

tuhoisia suuria joukkoja kokoaville kulttuurisille identiteeteille, joista 1900-luvulla

vaikutusvaltaisin oli kansallinen identiteetti. Näiden molempien länsimaisessa ajattelussa

tapahtuneiden muutosten jälkeen oli vielä mahdollista nähdä kansallinen identiteetin kiinnittyvän

subjektiin, sillä subjektin tilassa säilyi sielu tai tosiminä, jolla voitiin selittää kuuluminen johonkin

kokoavaan uskomusjärjestelmään, kuten uskontoon tai kansallisuuteen.

Perinteisesti sielu tilana on kuulunut sielunhoitajille eli uskonnon edustajille. Taustalla tässä on

Vanhan testamentin ensimmäiseen Mooseksen kirjaan perustuva käsitys, jonka mukaan ihminen

luotiin Jumalan kuvaksi.502 Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen ja hänen sielunsa ei

olekaan tiedollisesti määriteltävissä ihmisen järjen avulla. 503 Sielu oli vanhastaan uskonnon aluetta

ihmisessä. Mutta toisaalta sielu yhdistettiin vahvasti myös kansalliseen tai kulttuuriseen

identiteettiin. Näinhän oli tehnyt suomalaisen nationalismin pääteoreetikko J. V. Snellman

suomalaisen kansallisvaltioprojektin alkuvaiheessa 1840-luvulla.504

Sielu ei kuitenkaan jäänyt 1930-luvun kulttuurikriisikeskustelussa koskemattomaksi. Tämän luvun

ensimmäisessä alaluvussa pohdin sitä, miten sielullisuus ymmärrettiin 1930-luvun

kulttuurikeskusteluissa. Toisessa alaluvussa esittelen kaksi modernin ihmisen psykologisesta

puolesta vaikuttanutta suomalaista ajattelijaa: Eino Kailan ja Tatu Vaaskiven. Luvun päättävässä

alaluvussa pohdin sitä, mitä subjektin psykologisoituminen merkitsi sivistyneistön kulttuuriselle

identiteetille.

501 Vaaskivi 1938, 220.
502 Ks. Raamattu, 1. Moos. 1: 27. Lindqvist 1997, 33-34.
503 Lindqvist 1997, 34.
504 Ks. luku 3.3.
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6.1 Sielu 1930-luvun kulttuurikriisikeskustelussa

1930-luvun kulttuurikriisikeskusteluun osallistuneille kristillisille ajattelijoille sielu merkitsi

ensisijaisesti ihmisen henkistä tilaa uskonnollisessa mielessä. Kristillisistä

kulttuurikriisikeskustelijoista teologian professori Eino Sormunen oli erityisen huolestunut sisäisen

ihmisen, sielun hädästä 1930-luvun ilmapiirissä. 505 Sormunen näki ajatuksen sielusta ihmisen

perustana kehittyneen jo antiikin Kreikassa, jossa ihmisestä tuli järjestyksessä olevan maailman,

kosmoksen, pienoismaailman mikrokosmos.506 Sielun löytäminen kuitenkin täydellistyi Sormusen

mukaan vasta kristinuskon myötä: ”kun tämä käsitys yhtyi kristilliseen oppiin ihmisestä Jumalan

kuvana, Jumalan yhteyteen aiottuna ja siihen ikävöivänä olentona, silloin syntyi länsimaisen

sielunkehityksen hienoin ja henkevin tuote: mystiikka, puhdas sielun kulttuuri.”507

Kuten luvussa III esitin, 1800-luvulla alkaneessa suomalaisen nationalismin rakentamisen

projektissa myös kansallisuus liitettiin mystiseen sielun tilaan, tosin kristinuskon ehdoilla.508 Tämä

valistuksen subjektikäsitykseen perustunut näkemys ihmisen sisällään kantamasta kulttuurisesta

identiteetistä oli näkyvissä yhä 1930-luvun teologisten ajattelijoiden ajatuksissa.

Teologi Yrjö J. E. Alanen kirjoitti vuonna 1933 ilmestyneessä kirjassaan Kristinusko ja kulttuuri

seuraavasti: ”kaikki kulttuuri on kotimaista, kansallista. Vain sillä mikä liittyy elimellisesti oman

maan maisemakuvaan ja sulautuu sopusuhtaisesti kansan sieluun, on todella kulttuuriluonne.”509

Myös Sormuselle sielu piti sisällään jonkinlaisen kulttuurisen identiteetin. Sormusen mukaan:

”Ihmissieluun kätkeytyy rikkaampi maailma kuin koko tämä kosmos. Sielu on pisara kaiken

olevaisen alkusyytä ja kantaa täällä mukanaan kotimaansa kuvaa ja kotimaan kaipuuta.” 510

Kulttuurikriisin kristilliset keskustelijat pohtivat myös kansallista kulttuuritraditiota ja ihmisen

yhteyttä tähän. Alasen kirjoituksien kantavana teemana oli vanhan ja uuden taisteluun kansallisessa

kulttuurissa. Tässä kohtaa Alanen korosti pieteetin käsitettä511, joka merkitsi hänelle

yksinkertaistettuna tradition kunnioittamista. Alanen korosti pieteetin käsitteellään ihmisen

kiinnittymistä maahan ja alueeseen, jota hän pysyvästi asutti. Alasen mukaan

505 Sormunen 1938, 77, 89-90.
506 Sormunen 1936, 124-125.
507 Sormunen 1936, 124-125.
508 Ks. luvut 3.4 ja 3.5.
509 Alanen 1933, 19.
510 Sormunen 1936, 124-125.
511 Sivistyssanakirja määrittelee pieteetin kunnioitukseksi, arvonannoksi tai rakkaudeksi esimerkiksi vanhempia,
hyväntekijöitä tai perimätapoja kohtaan. Eskola & Kaurinkoski & Turtia 1991, 558.
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jonkinlaisia ylimyksellisen kulttuurin alkeita voi täten kasvaa jo nomadienkin teltoissa, mutta
vasta maanviljelyksen rauhallinen luonne ja sen vaatima pysyväinen asuminen samalla paikalla
ovat omiaan synnyttämään kulttuuria kasvattavaa ja kunnioittavaa suhtautumista ihmistyöhön ja
ihmiselämään. 512

Alanen oli sitä mieltä, että ”ihmisen kulttuurikykyisyys perustuu hyvin suurelta osalta siihen, että

hänessä on luontaista pieteettiä.”513

Traditiota korostavan pieteetin rinnalla Alanen näki kulttuuria ylläpitäjänä luomisvietin. Se oli

Alasen mukaan varsinainen kulttuurin synnyttäjä, mutta sen roolia ei saanut liioitella. Luomisvietti

loi uutta, mutta uuden piti Alasen mukaan perustua aina luontaiselle kansalliselle pohjalle:

pieteetin puute vie luomisvietinkin harhapoluille tavoittelemaan kaikenlaista erikoista,
yllätyksellistä. Kansallistunteen herättämässä luomistyössä on hartautta, joka välttää
muodollisia harhailuja. 514

Puhe kotimaahan sitovasta pieteetin tunteesta tai ihmisen sielussaan kantamasta kotimaan kuvasta

muistuttavat Snellmanin valistuksen subjektikäsitykseen perustunutta kuvaa kansallisesta

identiteetistä. Tässä käsityksessä subjekti oli eheä ja jakamaton sekä kantoi sisällään kulttuurista

identiteettiä, joka nähtiin luonnollisena asiana. Alanen jakoi tämän kulttuurisen identiteetin

Snellmanin tavoin kahtia. Siinä missä Snellman oli puhunut perinnöllisestä kansallisuudesta,

Alanen puhui pieteetistä. Subjektin kulttuuriaan kehittävänä puolena Snellman piti

isänmaallisuutta,515 Alanen puolestaan puhui uutta luovasta, mutta pieteettiin perustuvasta

luomisvietistä. Näyttää siltä, että kansalaisuskonto, jossa nationalismi ja uskonto löivät kättä, eli

vahvana 1930-luvulla kirkkoa edustaneiden teologien keskuudessa. Ihmiskäsityksessä tämä näkyi

siinä, että sielu oli tilana varattuna kahdelle: Jumalalle ja isänmaalle.

Sielulle uskonnon tilana oli aikojen saatossa ollut monia haastajia. Yksi tällainen oli myös 1800-

luvun nationalismi, joka ei kuitenkaan yrittänyt haastaa kristinuskoa kokonaisvaltaisena

symboliuniversumina, vaan sopeutui uskonnollisen maailmankuvan rakenteisiin.516 1930-luvulla

näköpiiriin oli kuitenkin tullut myös kansallisuusajattelun muotoja, jotka olivat avoimesti hylänneet

kristinuskon oppiensa selkänojana. Maailmansotien välisessä maailmassa esiin oli noussut

ateistiseen tai uuspakanalliseen maailmankatsomukseen perustuvia valtioaatteita, kuten

Neuvostoliiton kommunismi ja Natsi-Saksan paluu myyttiseen arjalaisuuteen. Eino Sormusen

512 Alanen 1933, 16.
513 Alanen 1933, 16.
514 Alanen 1933, 18-20.
515 Ks. luku 3.3.
516 Ks. luku 3.5



115

mukaan nämä olivat uskonnon korvikkeita. Sormusen mukaan: ”kun ihmiseltä otetaan pois sisäinen

tuki, hän etsii sijaan ulkonaisen, kun häneltä riistetään Jumala, hän etsii diktaattorin”.517

Kristinusko oli saanut haastajikseen myös monia uskonnon kaltaisia oppirakennelmia ja lahkoja.

Eino Sormunen piti näitä vaarallisina, koska ”ne eivät lähinnä tarjoa maailmankatsomusta, vaan

pelastusta – tahtovat siis todella olla uskontoja. Se korkeamman, syvemmän viisauden, voiman,

onnen maailma on yhtä houkutteleva kuin kiusaajan ääni syntiinlankeamisessa”. Sormunen tarkoitti

uskonnon kaltaisilla oppirakennelmilla ”suurta, epämääräistä, ääriviivatonta ryhmää kvasiuskontoja,

-ismeja ja -sofioita, sellaisia kuin spiritismi, teosofia, antroposofia, russelilaisuus jne.”518

Näistä kristinuskon uhista mikään ei saanut 1930-luvun teologisissa piireiltä hyisempää

vastaanottoa kuin Sigmund Freudin psykoanalyysi, jotka saivat kristilliskonservatiiviset henkilöt

käyttämään poikkeuksellisen kovaa kieltä. Yleistä oli samaistaa psykoanalyysi primitivismin kanssa

kulttuurivihollisuudeksi tai epäkulttuuriksi.519 Tämä oli kova isku kulttuuriliberaaleja kohtaan, jotka

halusivat juuri toimia kulttuurin kentällä.

Freud aloitti psykoanalyysin kehittämisen 1800-luvun puolella ja jatkoi sitä koko elämänsä ajan.

Psykoanalyysi on teoria ihmisen persoonallisuuden syntymisestä, kehittymisestä ja olemuksesta. Jo

Freud aloitti teoriansa soveltamisen myös mielenterveysongelmien hoitomuotona, ja itse asiassa hän

kehitti teoriaansa juuri käytännön työssä. 1930-luvun kulttuurikeskustelun kannalta Freudin teorian

ehkä merkittävin asia on käsitys tiedostamattomasta eli alitajunnasta ja sen mekanismeista.

Tiedostamattoman käsitteen myötä ihmisen rationaalisuus tuli kyseenalaiseksi.520 Toisaalta

merkittäviä olivat Freudin määrittämät psyyken rakenneosat id, superego ja ego. Keskustelun

kannalta näistä oleellisin oli id eli suomeksi se, joka toimi oli ihmisen psyyken jonkinlainen

biologinen perusta. Id sijaitsee kokonaan tiedostamattomalla alueella ja se on olemassa jo

vastasyntyneellä. Sen voitiin katsoa sisältävän primitiivisiä ja eläimellisiä viettejä.521

Alanen leimasi Freudin teoriat ”seksuaalimaanikon ajattelutavaksi”.522 Sormusen mukaan

primitivismi omaksuu freudilaisuuden sysätäkseen ”kaiken syyllisyyden ja vastuun menneisyyden

517 Sormunen 1938, 88.
518 Sormunen 1936, 141-142.
519 Ks. esim. Sormunen 1936, 66; Alanen 1938a, 150-153.
520 Ks. Hall 1999, 38-40.
521 Freudin elämästä ja psykoanalyysin kehityksestä ks. esim. Gay, Peter, Freud. Suom. Mirja Rutanen. Otava, Keuruu
1990.
522 Alanen 1936, 134.  Ks. ”Keskustelua taiteesta ja moraalista”. Valvoja-Aika 14, 131-137.
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jättämän perinnön tiliin”.523 Pisimmälle Freud -vihamielisyydessään meni estetiikan professori K. S

Laurila, joka piti psykoanalyysin luottavia sekä sokeina että sekopäinä. Laurila myös oli sitä mieltä,

että psykoanalyyttinen ajattelutapa oli ”mitä suloisinta sanomaa, hunajaakin makeampaa”, niille

ihmisille, ” jotka siihen asti ovat koettaneet hiukan hillitä ja pitää kurissa elukkaa itsessään”.

Laurila nimitti psykoanalyysiä myös ”hillittömäksi lihan evankeliumiksi”524, ja hänen mukaansa

kulttuuriliberaalien ylistämän kirjailijan D. H. Lawrencen psykoanalyyttinen romaani, mies joka

kuoli, oli ”äärimmäisen sairaalloisen raivoviettisyyden esimerkki”.525

Teologien reaktiot olivat ensireaktioita, sillä 1930-luku oli vuosikymmen, jolloin psykoanalyyttinen

teoria ja ajatusmalli todenteolla saavutti laajemmat suomalaisen sivistyneistön piirit. Juhani

Ihanuksen mukaan Freudin psykoanalyysi oli tätä ennen Suomessa pysynyt erikoisalana, jonka

sisällöstä ja merkityksestä ei valtaosalla 1930-luvun alun sivistyneistöstä ollut juuri minkäänlaista

käsitystä. Ensimmäinen Freudin oppeja koskenut suomenkielinen yleisesitys ilmestyi vasta vuonna

1933 Yrjö Kuloveden kynästä.526

Maailmansotien välisessä Suomessa psykologian kärkeä edusti Eino Kailan edustama sielutiede,

joka oli keskittynyt ihmismielen luonnontieteelliseen ja kokeelliseen psykologiaan527. Freudin

työhön jo aikaisemmin tutustunut Kaila lähentyi freudilaista psykoanalyysia vasta

klassikkoteokseksi nousseessa, vuonna 1934 ilmestyneessä Persoonallisuudessa. Ihanuksen

mukaan 1920-luvun suomenkielisistä akateemisista ajattelijoista Erik Ahlman oli ainoita

psykoanalyysille myötämielisiä tiedemiehiä.528 Suomenkielisen sivistyneistön myöhästymistä

Freudin suhteen kuvaa sekin, että kun Freud vasta kunnolla 1930-luvulla nousi esiin, niin

ruotsinkieliset tiedemiehet Rolf Lagerborg ja Hans Ruin olivat jo kääntyneet freudilaista

psykoanalyysia vastaan.529

Freudilainen psykologia ilmestyi 1930-luvulla myös laajempaan kulttuuriseen keskusteluun. Tähän

vaikutti myös Freud itse, joka oli vuonna 1930 julkaissut psykoanalyysia kulttuurin kontekstissa

pohtineen kirjansa Das Unbehagen in der Kultur (suomennettu nimellä Ahdistava kulttuurimme).

Freud itse päätyi teoksessaan siihen, että ihmisen biologisperäisillä vieteillä ja ahdistavalla

523 Sormunen 1936, 66.
524 Laurila 1938, 43.
525 Laurila 1938, 140.
526 Ihanus 1994, 95-97. Ks. Kulovesi, Yrjö, Psykoanalyysi. Otava, Helsinki 1933.
527 Niiniluoto 1990, 26-30.
528 Ihanus 1994, 125.
529 Ihanus 1994, 125, 140-157.
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yhteiskunta- ja kulttuurirakenteella on pysyvä ristiriita,530 antamatta selvä vastausta kumpaan pitäisi

panostaa, kulttuurin rakentamiseen vanhan henkisyyden pohjalta, vai biologisten viettien varaan.

Tämän kysymyksen sijasta Freud nosti vuonna 1930 ihmiskunnan kohtalonkysymykseksi sen, että

pystyykö ihminen hallitsemaan hyökkäävyyttään ja itsetuhotaipumuksiaan. Freudin mukaan tämä

oli 1930-luvun taitteessa erityisen tärkeää koska ihminen oli oppinut hallitsemaan luonnonvoimia

niin, että pystyi niiden avulla hävittämään koko ihmiskunnan. Tätä Freud piti ajan kulttuurissa

ilmenneen levottomuuden ja ahdistuneisuuden perussyynä.531

Yksi ensimmäisistä Freudia koskeneen laajemman kulttuurisen keskustelun avauksista oli Olavi

Paavolaisen vuonna 1932 ilmestynyt Suursiivous, eli kirjallisessa lastenkamarissa. Teoksessaan

Paavolainen keskittyi ruotimaan kotimaista kirjallisuutta ja sen tasoa.532 Paavolainen arvosteli

kirjassaan aikansa kotimaista kirjallisuutta elämänvieraudesta ja löysi tälle kaksi syytä. Ensinnäkin

Paavolaisen mukaan suomalaiselta kirjallisuudelta puuttui ”kokonaan se uusi yhteiskunnallinen

asennoituminen, johon maailmansota muualla ratkaisevasti pakotti nuorison”.  Yhteiskunnallisen

”probleemin” piiriin Paavolainen luki sekä politiikan että sukupuolisuhteiden uudistamisen. Toisena

syynä kirjallisuuden heikkoon tilaan Paavolainen näki sen, että kirjailijoilta puuttui täysin uusi

psykologinen koulutus. Paavolaisen mukaan ”uuden psykologian” nimellä tunnettu

yleismaailmallinen romaanityyli ei ole rantautunut Suomeen vaikka Dostojevskiin, Bergsoniin,

Gideen ja Freudiin pohjautuva koulukunta syntyi muualla jo ennen ensimmäistä maailmansotaa.

Uuden tyylin tunnusmerkkinä oli Paavolaisen mukaan ”tieteellisten menetelmien tukema

intuitiivinen näkemys”.533

Suomalaisissa kulttuuriliberaaleissa piireissä freudilainen psykologia liitettiin jo ennestään

vallinneisiin elämänfilosofisiin suuntauksiin. Psykoanalyysin löytämä tiedostamaton sopikin hyvin

yhteen elämänfilosofian ehkä tunnetuimman edustajan Henri Bergsonin ajattelun kanssa. Bergson

torjui filosofiassaan objektiivisen todellisuuden ja rationaalisen luonnontieteellisen ajattelun

normatiivisuuden. Hän esittikin filosofiassaan eräänlaisen uuden metodin, intuition, joka auttoi

käsittämään todellisuuden olemuksen irrationaalisuuden.534 Tätä metodia käyttivät hyväkseen 1930-

luvun kirjallisessa tuotannossaan erityisesti Olavi Paavolainen ja Tatu Vaaskivi. Paavolainen

ilmaisee vuonna 1937 ilmestyneen Etelä-Amerikan kokemuksistaan kertovassa kirjassaan Lähtö ja

530 Freud 1982, 110-111.
531 Freud 1982, 110-111.
532 Ks. Paavolainen 1932.
533 Paavolainen 1932, 133-134. Kursivoinnit Paavolaisen.
534 Sallamaa 1994, 108.
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loitsu asian näin: ”Tämä kirja ei teoretisoi. Olen temmannut irti älyn katkaisijan ja antanut vain

tunteen ja vaistojen puhua.”535 Vaaskivi puolestaan totesi Vaistojen kapinassaan: ” Sillä useimmat

kirjani ajatuksista ovat vasta liukenemisen, eräät jo kiteytymisen tilassa. Teos on, jos niin tahdotaan,

mosaiikkia: kirjava sommitelma, jossa kallisarvoisin ja halvin aines, jaspis kristalli ja lasi,

sekaantuvat keskenään.”536 Paavolaisen ja Vaaskiven teoksia lukiessa ja verrattaessa niitä muuhun

suomalaiseen aikalaiskirjallisuuteen tuleekin esiin selvä intuitioon viittaava tajunnanvirtamainen

ote. Intuitiivisella metodilla oli aikakaudella omat esikuvansa, sillä kansainvälisesti tunnetuista

kulttuuriteoreetikoista sekä Egon Friedell että Oswald Spengler luottivat siihen..537

Elämänfilosofia sai psykoanalyysistä tieteellistä taustatukea, sillä Freudin ajattelun yksi avainkohtia

oli ihmisessä oleva tiedostamaton, jossa eli edelleen ihmisen kulttuurikehityksestä huolimatta

biologisperäisiä viettejä ja vaistoja. Antti Alhonsaari on kiteyttänyt hyvin 1930-luvulla tapahtuneen

elämänpalvonnan ja Freudin psykoanalyysiteorioiden yhdistymisen. Alhonsaaren mukaan ”Freudin

näkemysten valossa voitiin nähdä niin, että ihmisen biologis-psykologiselle syvärakenteelle

kulttuurin ja yhteiskunnan vaatimukset ovat keinotekoinen ja väkivaltainen pakkopaita”.538

Elämää palvovien ja Freudin ajatteluun tutustuneiden kulttuuriliberaalien ja kristillisiä arvoja

puolustaneiden kristilliskonservatiivisten ajattelijoiden välille syntyi varsin piikikäs vuoropuhelu,

jota käytiin 1930-luvulla julkaistussa kulttuurikirjallisuudessa. Piikittely juonsi juurensa

kirjallisuustaisteluksi nimettyyn kirjalliseen debattiin, jota käytiin vuoden 1936 aikana. Tässä

taistelussa käytiin keskustelua moraalin ja taiteen suhteesta.539 Erityisesti teologisen puolen

aktiivisuus yhteiskunnallisen konservatismin puolesta on saanut myöhemmin kritiikkiä jopa

teologian sisältä. Antti Alhonsaari on luonnehtinut 1930-luvun kulttuurikeskustelua operaatioksi,

”jolla ei liene vertauskohtaa kirkkomme historiassa”. Ihailtavana hän piti siinä ilmennyttä

suunnitelmallisuutta, ohjelmallisuutta ja pätevyyttä. Vähemmän ihailtavana Alhonsaari pitää

kristillisten hahmojen keskustelun linjaa, joka ilmensi kritiikittömästi kulttuurikonservatismia,

arvokonservatismia ja yhteiskunnallista konservatismia.540

535 Paavolainen 1978, 9.
536 Vaaskivi 1937, 5-6.
537 Ks. Friedell 1999a, Carl-August von Willebrandin esittely: Kuka oli Egon Friedell, III-X; Massa 1954, 11-17.
538 Alhonsaari 1990, 81.
539 Lappalainen 1984, 41.
540 Alhonsaari 1990, 79. Alhonsaaren mukaan suunnitelmallisuutta osoittaa se, että Sormunen työskenteli
harjaannuttaakseen kirjoitustyyliään ja pyrki syventymään ajan kaunokirjallisuuteen ja kulttuurianalyyttisiin teoksiin.
Alhonsaari 1990, 79.
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Lauri Viljanen kirjoitti kirjallisuustaisteluun viitaten Taistelevan humanisminsa esipuheessa

seuraavasti:

Joitakin lukijoita saattaa tämän kirjan ohjelma tuntua liian laajalta. Sanotaan ehkä niinkin, että
olen esittänyt liian monia jumalaa ja etten ole kyllin selvästi tehnyt valintaani yhdenkään
hyväksi. … Sanotaan ehkä niinkin, että humanismini varsinainen Jumala on antikristus… Ei ole
kummeksittava sitä, että määritelmäni ovat kärjistyneet sen hyökkäyksen jälkeen, jonka eräät
teologimme panivat viime talvena toimeen ”nuorta” kirjallisuutta ja arvostelua kohtaan541

Teologeilla Viljanen viittasi juuri Alaseen ja Sormuseen, sekä heitä säestäneeseen estetiikan

professori K. S Laurilaan. Nämä yhdessä muodostivat kamppailun kulttuurikonservatiivien

ryhmittymän.542

Eino Sormunen jatkoi tästä vuonna 1938 antamalla täyslaidallisen kulttuuriliberalismia vastaan.

Sormunen näki kulttuurikriisin aiheuttaneen länsimaisen kulttuurin yllä leijuvan kulttuurihämärän,

joka oli suorassa yhteydessä ihmisen siveelliseen ja uskonnolliseen hätätilaan. Sormunen

havainnollisti puhettaan seuraavasti:

Kulttuurikirjoiksi sanotaan nykyään kirjoja, joissa suositellaan ”pakoa kulttuurista” - Etelämeren
saarille tai minne tahansa, alkukantaisiin oloihin. Todistelussa on loogillisen käsitteen sijalla
”myytti”. Kun hyvään tyyliin ennen kuului pyrkimys antaa tosiasiain vaikuttaa omalla
painollaan, kirjoittajat nyt pyrkivät ällistyksen tai tyrmistyksen, mutta joka tapauksessa
”säväyksen” herättämiseen. 543

Kulttuuriliberaalien kirjoitukset olivat juuri niitä, jotka 1930-luvulla erottautuivat shokeeraavalla

tyylillään ja intuitiivisella otteellaan. Paolla kulttuurista alkukantaisiin oloihin Sormunen viittasi

selvästi vuonna 1937 ilmestyneeseen Olavi Paavolaisen Etelä-Amerikan matkastaan kirjoittamaan

kirjaan Lähtö ja loitsu. Sormusen halveksima myytti oli keskeinen käsite kulttuuriliberaaleille:

Vaaskivi puhui psykoanalyysin myytistä544 ja Paavolainen analysoi natsismin myyttiä.545 Sormunen

rinnasti näihin vielä Neuvostoliitossa vallinneen kollektivismin ihanteen ja toisaalta Saksassa ja

Italiassa ilmenevän oikeistolaisen väkivallan.546

Kulttuuriliberaali Tatu Vaaskivikään ei säästänyt sanojaan loppuvuodesta 1938 ilmestyneen

Huomispäivän varjo -kirjansa jälkisanoissa, joissa hän ensin kiitteli ajatteluansa avartaneita

auktoreita. Tämän jälkeen hän jatkoi: ”Yhtä ratkaisevina herättäjinä ovat varmaankin olleet sivut,

541 Viljanen 1936, 12.
542 Ryhmittymien muotoutumisesta: ks. Huuhtanen 1984, 26-29; Huuhtanen 1978, 213-215. Ks. myös Lappalainen
1984, 40-55.
543 Sormunen 1938, 77-79.
544 Ks. esim. Vaaskivi 1937, 385.
545 Ks. esim. Paavolainen 1936, 257-267.
546 Sormunen 1938, 78-79.
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joiden riveistä ja rivien välistä olen tuntenut henkisen ummehduksen tympeän, kitkerän ja tervettä

taistelumieltä herättävän lemun”. Vaaskivi mainitsi nimeltä Teologisen aikakauskirjan jatkaen:

”kiitän professori Eino Sormusen ja tohtori Yrjö J. E. Alasen kirjoittamia kulttuuritilityksiä, joiden

valtakunta ei ole tästä maailmasta”547

Kulttuuriliberaalien ja kulttuurikonservatiivien välistä vastakkainasettelua kiihdytti sekin, että

kulttuuriliberaalit kyseenalaistivat kristinuskon aseman itseoikeutettuna uskonnon normina. 1930-

luvun kulttuuriliberaaleista erityisesti Olavi Paavolainen peilasi uskontoa vahvasti vuosikymmenen

tapahtumiin. Ensin vuonna 1936, hän korosti kuinka Saksan antikristillisyydessä ja myyttiseen

menneisyyteen pakenemisessa oli uudenlaisen uskonnollisen kultin aineksia.548 Tämän jälkeen

vuonna 1937 hän laajensi omaa ja lukijoidensa maailmankuvaa matkakirjallaan Etelä-Amerikasta.

Siinä hän julisti:

Kristinuskoa vastaan eivät Euroopassa hyökkää enää vain rohkeat yksilöt, ajattelijat ja älylliset
kapinoitsijat, uusi psykologia ja kirjallisuus, vaan kokonaiset mahtavat valtakunnat, Saksa ja
Venäjä, ovat antikristillisiä. Italia on jo hyvällä tiellä heihin liittymässä, samoin toinen puoli
kahtia raastettua Espanjaa. Nykyisin ei ole enää kysymys vain yksilöiden k a p i n a s t a.
Kristinuskon tilalle asetettavaksi on jo valmiina uusia uskontoja.549

 Sama teema täydentyi vielä samana vuonna julkistetussa toisessa teoksessa Risti ja Hakaristi, jossa

Paavolainen päätyi teoksen nimen mukaisesti, siihen, että vastakkain olivat kaksi rintamaa

kristillinen risti symbolinaan ja pakanallinen uusi uskonto hakaristi symbolinaan.550

Myös Vaaskivi huomautti Oswald Spengleriin nojautuen, että Kolmannen Valtakunnan

uuspakanallinen liike täytti kaikki uuden uskonnon tunnusmerkit.551 Kulttuuriliberaaleista Lauri

Viljanenkin kyseenalaisti kristinuskon asemaa yksinoikeutettuna uskomusjärjestelmänä. Hänen

mukaansa kristinusko joutuu aikanaan väistymään, kuten muutkin uskonnot. Viljanen vielä arveli,

että Jumalanpalvonta tullaan hylkäämään paljaana ulkonaisena muotona. Ikuisemmaksi hän arvioi

rakkaudenoppia, joka väkivallan vastavoimana tulisi säilymään.552  Viljanen puolusti taistelevassa

humanismissaan yksilön vapautta 1930-luvun joukkoliikkeiden paineessa.553 Viljanen pyrki

nostamaan humanismiaan eräänlaiseksi elämänkatsomukseksi metafyysisen uskonnon tilalle.554

547 Vaaskivi 1938, 505.
548 Ks. Paavolainen 1936, 257-267.
549 Paavolainen 1937, 378-380. Teksti harvennus Paavolaisen.
550 Paavolainen 1938, 352.
551 Vaaskivi 1938, 483-484.
552 Viljanen 1936, 615.
553 Lappalainen 1993, 101.
554 Sarajas 1980, 50-51.
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Kulttuuriliberaaleista Paavolainen ja Vaaskivi eivät sinänsä pyrkineet kumoamaan kristinuskon

olemusta tai sisältöä, vaan he kyseenalaistivat sen aseman ainoana symboliuniversumina. Viljanen

teki sen Taistelevassa humanismissaan erottelemalla kristillisen moraaliperustan itse uskonnosta.

Paavolainen ja Vaaskivi puolestaan siirtämällä kristinuskon vain yhdeksi uskonnoksi muiden

joukossa, jota he vertasivat 1930-luvulla esiin nousevaan saksalaiseen pakanalliseen

natsiuskontoon.

Vastaavasti kristillisille konservatiiveille kuten Eino Sormuselle ja Yrjö J. E. Alaselle kristinusko

oli yksiselitteisesti symboliuniversumi, joka sisälsi kaiken inhimillisen toiminnan kulttuuria

myöten. Kristinusko oli myös 1930-luvun teologeille ainoa aito maailmanuskonto. Puhuessaan

islamista ja sen perustajasta Muhammedista Alanen totesi tämän yhdistelleen Raamatun opetuksiin

Muhammedin omia aistillisen himon ja valtapyyteiden synnyttämiä tiedottomia kuvitelmia tai
suorastaan tietoisia oman tahdon ilmauksia, joita hän on julistanut jumalalliseksi ilmoitukseksi.
Koraani ja muhamettilainen uskonto yleensä ovat erittäin elävänä todistuksena siitä, että
ihmissydän sinänsä on paha eikä voi olla itsestään jumalallisen ilmoituksen lähteenä.555

Kulttuuriliberaaleja ja kulttuurikonservatiiveja erotti myös suhtautuminen kulttuuriseen tai

kansalliseen identiteettiin. Kulttuuriliberaaleille luontainen suhtautumistapa oli kosmopoliittisuus,

joka ei kuitenkaan saa ymmärtää mitenkään kansallisen kulttuurin vastaisena voimana.

Kulttuuriliberaaleilla oli halu rakentaa kansallista kulttuuria, jossa kansainväliset yhteydet estivät

kulttuurin ummehtumista omaan umpioonsa.556

Kosmopoliittisuus ymmärrettiin kuitenkin maailmansotien välisessä ilmapiirissä helposti

epäisänmaallisuudeksi. Tällaista suhtautumistapaa ilmeni myös kulttuurikonservatiivien

keskuudessa. Isänmaaton kulttuurihenkilö oli Yrjö J. E Alasen mukaan ilman pieteettiä. Tällaisia

ihmisiä olivat Alasen mukaan kosmopoliitit, joihin hän rinnasti primitivistit, joille oli ominaista

”keinotekoinen yritys palata luontoon ja alkukantaisuuteen, joka ilmenee mm. ´neekerikulttuurin´

harrastamisena ja matkimisena. ”557 Alasen mainitsemia asioita oli Suomessa muutamaa vuotta

aikaisemmin esitellyt julkisesti Olavi Paavolainen, joka oli vuonna 1929 kirjassaan Nykyaikaa

etsimässä afrikkalaisperäisten ihmisten hedelmällisestä vaikutuksesta länsimaiseen kulttuuriin.558

555 Alanen 1938b, 26.
556 Lappalainen 1990, 86. Aiheesta on kirjoittanut Kari Mäkinen teoksessaan Unelma jälkikristillisestä kulttuurista ja
uskonnosta. Tulenkantajien oppositio kansankirkollista arvomaailmaa vastaan 1924-1930. SKS, Helsinki 1989.
557 Alanen 1933, 18-20.
558 Ks Paavolainen 1990 (1929), 166-195.
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Alanen rinnasti pieteetin menettämiseen myös sukupuolisuhteiden kuvaamisen kirjallisuudessa559,

johon Paavolainen oli Alasen kirjaa vuotta aikaisemmin ilmestyneessä pamflettikirjassaan

Suursiivous, eli kirjallisessa lastenkamarissa, suhtautunut myönteisesti ja vaatinut sen

uudistamista.560 Alanen piti sukupuolisuuden avointa kuvaamista, ”neekeri-ihailua” ja

luonnonkansojen taikauskojen omaksumista osoituksena persoonallisen kulttuurin mataloitumisena

ja primitivismiä ohjelmana persoonallisen kulttuurin suoranaisena hylkäämisenä.561

Kulttuurikonservatiivit saivat tukea ajattelulleen heille läheiseltä taholta.  1930-luvun kirjallisen

konservatismin linnakkeen WSOY:n käännöskirjallisuudesta oli löydettävissä vuosikymmenen

loppupuolella uskonnollinen perusvire, joka suhteutettiin tieteen uusiin oivalluksiin.562 Saksalaisen

psykologi ja filosofi Eduard Spranger piti teoksessaan Nuoruusiän sielunelämä (1932)

elämänpalvontaa anti-intellektuaalisena ja tietoon kohdistuvana sivistyksen sairautena.563 Uskonto

puolestaan oli ”perustava suhtautumistapa”564 Arne Sörensen puolestaan näki teoksessaan Nykyajan

ihminen (1937), että ”kaikki ihmisten työt ja puuhat paljastuvat taisteluksi Jumalan puolesta tai

Jumalaa vastaan”.565 Freudin Sörensen näki ”löyhkäävänä taudinilmiönä”.566 Alexis Carrel

puolestaan liitti voimakkaasti biologisen ja luonnontieteellisen ihmistutkimuksensa uskonnolliseen

kokonaisnäkemykseensä. Teoksessaan Tuntematon ihminen (1938), Carrel jaotteli ihmisen tarkasti

biologisiin osa-alueisiin, mutta jätti sielun ja uskonnon alueen tieteensä ulkopuolelle.567

Mikä sitten oli kulttuuriliberaalien ja kulttuurikonservatiivien 1930-luvun konfliktin taustalla? Olen

tässä luvussa esittänyt jo lukuisia osapuolia erottavia tekijöitä. Kristinuskon kieltäjiä ja ateisteja on

ollut olemassa koko kristinuskon historian ajan; teollistumisen ajalla ateismi ja kriittisyys uskontoa

kohtaan olivat lisääntynyt jo kehitysopin lyödessä itseään läpi 1870-luvulta lähtien. Tieteellis-

teknologisen maailmankuvan kyseenalaistuessa 1900-luvun taitteessa tilausta oli myös

okkultismille, kiinnostukselle yliluonnollisia ilmiöitä kohtaan.568 Uskonnon asema perinteisessä

merkityksessään oli siis kyseenalaistettu sekä luonnontieteellisessä että metafyysisemmässä

559 Alanen 1933, 28.
560 Paavolainen 1932, 101-118. Paavolainen oli myös käsitellyt vuonna 1929 Nykyaikaa etsimässä –teoksessaan
eurooppalaista alastomuuskulttia. ks. Paavolainen 1990 (1929), 323-461.
561 Alanen 1933, 28.
562 Ks. Häggman 2001, 423.
563 Spranger 1932, 296-297.
564 Spranger 1932, 304.
565 Sörensen 1937, 283.
566 Sörensen 1937, 208.
567 Ks. Carrel 1938, 135-136. 124-125.
568 Salmi 2002, 174.
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ajattelussa569. Kulttuuriliberaaleja innostanut elämänfilosofia oli sekin peräisin jo1900-luvun alun

antipositivistisista virtauksista, jotka liittyivät laajempaan Eurooppalaista ajattelua leimanneeseen

fin de siècle -ilmapiiriin.570  Kosmopoliittisuus ei myöskään ollut uutta suomalaisen kulttuurin

kontekstissa. Tulenkantajat olivat ottaneet etäisyyttä kansallis-kirkolliseen arvomaailmaan jo

vuosikymmentä aikaisemmin, pyrkiessään avaamaan ikkunoita kohti Eurooppaa.571

1930-luvun tulokas tähän kulttuurisen liberalismin ja konservativismin väliseen vanhaan kiistaan oli

psykoanalyysi. Sen liittäminen kulttuuriliberaaliin ajatteluun kiihdytti konservatiivit

kulttuuritaisteluun. Mikä sitten oli se tekijä Freudin psykoanalyyttisessa teoriassa, joka sai

kristilliskonservatiiviset ajattelijat varpailleen?

Pinnalta katsoen on helppo huomata, että Freudin avoin puhe seksuaalisuudesta ja sen

luonnollisuudesta oli kulttuurikonservatiiveille punainen vaate. Seksuaalimoraali ei kuitenkaan

sekään ollut uusi kysymys suomalaiselle sivistyneistölle, sillä keskustelu siitä oli käynyt vilkkaana

jo 1880-luvulla.572

Vastakkainasettelun syvempi syy oli se, että kulttuuriliberaalit ottaessaan Freudin psykoanalyysin

kulttuuripoliittiseksi välineekseen tunkeutuivat suoraan kulttuurikonservatiivien hallussaan

pitämälle reviirille. Kyseessä oli sielun alue.

Kulttuuriliberaalit halusivatkin kääntää katseensa nimenomaan sieluun. Paavolaisen mukaan

uudenaikaisen kirjailijan oli suunnattava katseensa ajan hengestä ja sen ilmiöistä ihmiseen itseensä.

”Ja juuri näiden sisäisten syiden etsimisessä on uuden kirjailijan työmaa, on työala uudelle

eroottiselle ja sosiaaliselle psykologialle. TAPAINKUVAUKSEN TILALLE ON SAATAVA

SIELUNKUVAUS.” Paavolainen lainaa Rafael Koskimiestä toteamalla, että uuden romaanin ei

kuulu olla filmiskenaario, vaan röntgen-kuva ihmisestä.573

Lauri Viljanen jatkoi Paavolaisen viitoittamalla kulttuuriliberaalilla tiellä. Vuonna 1936

ilmestyneen Taistelevan humanismin esipuheessa Viljanen näki kirjansa olevan jonkinlaista

569 Esim. teosofia
570 Ks. Salmi 2002, 156-176.
571 Ks. Esim. Mäkinen 1989, 326-335.
572 Ks. Jalava 2005, 266-275.
573 Paavolainen  1932, 140. Suuri kirjainfontti Paavolaisen.
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”kulttuurin psykoanalyysiä”574 Kaikkein pisimmälle freudilaisessa psykoanalyysin soveltamisessa

kulttuuriin meni Tatu Vaaskivi. Vuonna 1937 julkaistussa Vaistojen kapina, modernin ihmisen

kriisi, Vaaskivi aloitti esipuheensa kappaleella:

 Tekijä tietää, mille tulenaralle alueelle hän on lähtenyt kulkemaan. Psykoanalyysin ympärille
keskittyy juuri tällä hetkellä kiihkeä henkien taistelu, vastakkaisten mielipiteiden ristituli ei
suinkaan ole sammumassa, vaan päinvastoin kiihtyy. On kuin molempien rintamien piirissä
saisi valtaa se salainen aavistus, että länsimaisen kohtalon ratkaisu tapahtuu syvimmältään
Freudin nimissä ja että hänen oppinsa hyväksyminen tai hylkääminen merkitsee tekoa, jossa
moderni ihminen määrää oman kohtalontiensä.575

Myös seuraavan vuoden Huomispäivän Varjo -teos jatkoi freudilaisella linjalla. Suunnistellessaan

teostaan vuonna 1937 Vaaskivi totesi kirjeessään Esko Aaltoselle teoksen laajenevan

julistuskirjaksi, ”jossa psykoanalyysi asetetaan erittäin selväpiirteisenä elämänkatsomuksena ajan

henkisiin puitteisiin ja jossa hahmotellaan ´uuden maailmankäsityksen´, ´uuden elämänkuvan´

mahtavaa taulua.”.576

Teologien kielteisyyttä psykoanalyysiä kohtaan selittää se, että Juhani Rekolan mukaan kristillinen

teologia on jo varhaisimmassa vaiheissaan vieraantunut tiedostamattomasta. Tiedostamattoman

eräänlaisena kurkistusaukkona toiminut uni on jo vanhastaan ollut jumalallista alkuperää. Rekolan

mukaan satojen vuosien kehityksen seurauksena uskonto suljettiin pois ihmisen sisäisen elämän

juurista, unista, epätarkoista vaikutelmista, tunteista, alkuvoimaisista kuvista eli kaikesta siitä, mikä

nykyisessä psykologiassa liitetään käsitteeseen alitajunta tai tiedostamaton.577

Psykoanalyysi oli 1930-likulaislle ennen kaikkea teoria ihmisestä, jonka suurin uutuus oli ihmisen

tiedostamattoman löytäminen. Stuart Hall pitääkin Freudin työtä 1900-luvun länsimaisen ajattelun

yhtenä tärkeänä hajakeskityksenä. Hall korostaakin, että Freudille subjektiviteetti oli juuri

tiedostamattomien prosessien tuote.578 Tiedostamattoman löytäminen laajensi psykoanalyysin heti

alkuunsa irti pelkästä tieteellisestä psykologiasta. Juhani Ihanus onkin huomauttanut selvittäessään

psykoanalyysin historiaa Suomessa, että psykoanalyysi meni tuntemattomalle alueelle, jota voi

kutsua yhtä hyvin tieteiden- kuin taiteidenväliseksi. Tämä tuntematon välimaasto sekä yhdisti että

erotti. On tärkeää huomata, että psykoanalyysi meni alueelle, joka oli ennen myyttien ja uskontojen

hallitsemia kokemusmaailmoja. 579 Tämä on konteksti, jota vastaan 1930-luvun kristillisten

574 Viljanen 1936, 12.
575 Vaaskivi 1937, 5.
576 Vaaskivi 1945, 111.
577 Rekola 1997, 92-93. Psykoanalyysi ja tiedostamattoman käsite on kuitenkin nykyisin lyönyt läpi myös kristillisessä
sielunhoidossa. ks. Rekola 1997, 102-103.
578 Hall 1999, 38.
579 Ihanus 1994, 253.
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kulttuurikonservatiivien ja kulttuuriliberaalien taistelua on tulkittavissa. Psykoanalyysi toi

tieteelliseltä näyttävän selityksen ennen vain uskonnon ja kansallisen identiteetin alueeksi katsotulle

sielulle. Tämä merkitsi sitä, että teologien monopoli mystisenä näyttäytyvään sieluun oli menetetty.

6.2 Kaila ja Vaaskivi: irti Descartesista

Suomalainen psykologia oli maailmansotien välisenä aikana henkilöitynyt erityisesti Eino Kailaan.

Kailan 1930-luvun tieteellinen toiminta on saanut tunnustetuilta suomalaisilta tieteen edustajilta

poikkeuksellisen positiivisia mainintoja. Historiantutkija Matti Klingen mukaan Eino Kailasta tuli

30-luvulla nopeasti yliopiston näkyvin henkinen johtohahmo. Klingen mukaan 30-luvun suurin aihe

oli persoonallisuuspsykologia ja Kailan teoksesta Persoonallisuus tuli 30-40-luvun

ylioppilasnuorisolle ratkaiseva tekijä maailmankuvaan.580

Sosiologi Erik Allardt on kirjoittanut: ”tuskin kukaan muu yksityinen henkilö on Suomen

itsenäisyyden aikana vaikuttanut niin paljon ja voimakkaasti vallitsevaan tieteelliseen ilmapiiriin

kuin Eino Kaila”.581  Allardt on myös Filosofi Ilkka Niiniluodon ohella kiitellyt Kailan 1930-luvulla

pitämiä luentoja. Niiniluodon mukaan Kaila keräsi legendaarisiksi muodostuneille 1930 ja -40-

luvun luennolleen ylioppilasnuorison kerman.582 Allardt puolestaan on todennut, että ”hänen

luentonsa olivat häikäiseviä sekä taiteellisuudessaan että filosofisessa analyysissaan”.583

Filosofi ja psykologi Kaila oli niin sanotun loogisen empirismi -liikkeen Euroopan laajuisestikin

tunnettu edustaja. Kaila kuului loogisen empirismin alkuvaiheen ryhmittymään Wienin piirin.

Niiniluodon mukaan ryhmittymää yhdisti ”empiristinen näkemys tieteestä, ajatus luonnontieteiden

ja ihmistieteiden ykseydestä, perinteisen metafysiikan hylkääminen, filosofian tehtävän rajaaminen

tieteen kielen kritiikiksi ja usko uuteen formaaliseen logiikkaan filosofisen käsiteanalyysin

keskeisenä välineenä”.584

Kuten jo aiemmin olen tuonut esille, 1930-luvun kulttuurikriisikeskustelussa aktuaalisena

kysymyksenä oli ihmisen ongelma. Myös Kaila pureutui tähän ongelmaan psykologisessa

580 Klinge 1990, 195.
581 Allardt 1992, 220. Allardt 1973, 240-241.
582 Niiniluoto 1990 32. Allardt 1992, 220. Allardt 1973, 240-241.
583 Allardt 1973, 240-241.
584 Niiniluoto 1990, 27-28.
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pääteoksessaan Persoonallisuus, joka ilmestyi vuonna 1934. Teos nousi suomalaisessa

kulttuurielämässä klassikon asemaan.585

Kailan psykologia ei nojannut 1930-luvulla Suomessa puhuttuun Freudin psykoanalyysiteorioihin.

Kaila oli kyllä saanut vaikutteita psykoanalyysista,586 mutta hän sanoutui siitä irti eräissä

keskeisissä kohdissa, joista yksi oli  juuri kysymys ”tajuttomasta”. 587 Kaila tulkitsi Freudin

tarkoittavan tiedostamattomalla tarpeita, joita ihminen  ei halua tiedostaa. Kaila itse oli sitä mieltä,

että tiedostamattomia olivat vain ihmisen biologiaan kuuluneet hermostolliset toiminnot.588 Freudin

vaikutus Kailaan näkyy kuitenkin juuri siinä, miten Kaila näki ihmisen persoonallisuuden

kehittyvän. 589

Kaila kehitti omaa hahmopsykologiaansa, joka nojasi vahvasti luonnontieteelliselle pohjalle.590

Vivien Burrin mukaan hahmopsykologialle oli tyypillistä, että se keskittyi ihmisen subjektiiviseen

näkökulmaan, eikä objektiiviseen selontekoon hänen käyttäytymisestään.591 Kailaa kiinnosti

erityisesti ihmisen psykologinen kehitys lapsesta aikuiseksi. Vuonna 1932 Kaila sai valmiiksi

hahmopsykologisen tutkimuksensa, jonka tuloksena oli se, että imeväisikäinen lapsi ei opi

ensimmäisenä tunnistamaan hoitajansa yksittäisiä kasvonpiirteitä, vaan tietyn silmien alueelle

muodostuvan hahmon.592

Kaila otti vuonna 1934 julkaistussa Persoonallisuus -teoksessaan voimakkaasti kantaa länsimaissa

vallitsevaa ihmiskäsitystä vastaan. Kaila puhui ennakkoluuloista, joita vastaan psykologian täytyy

taistella. Ennakkoluuloa edusti Kailalle niin sanottu kartesiolainen käsitys ihmisestä. Kailan mukaan

Descartes oli isänä tälle ajattelulle, jota Kaila luonnehti ”kieroksi käsitykseksi henkisen kehityksen

luonteesta”.593 Kartesiolainen ajattelu lähti siitä, että ihminen omasi kiinteän ja yhtenäisen

henkilökohtaisen identiteetin syntyessään tähän maailmaan. Ensin on minä ja sitten muut.594

Kaila kuvasi virheellisenä pitämäänsä Descartesin ajattelua seuraavasti:

585 Ihanus 1994, 133.
586 Niiniluoto 1990, 33. Ihanus 1994, 136. Klinge 1990, 195.
587 Salmela 1998, 122.
588 Ihanus 1994,  137-138.
589 Ihanus 1994, 133.
590 Salmela 1998, 122.
591 Burr 2004, 22, 28.
592 Salmela 1998, 122.
593 Kaila 1938, 129.
594 Hall 1999, 31.
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Mistä alkaa henkinen kehitys? Mitä koetaan ensiksi? ´Omaa tajuntaa, ´omaa minää´. Ajatellaan,
että henkisen kehityksen lähtökohta on fenomenaalis-subjektiivinen, so. kaikki se, mikä koetaan
omaan minään kuuluvaksi; sitten osa tästä ´omasta´ ´projisoidaan´ minästä ulos ja tämän
heijastuksen kautta vähitellen syntyy koettu ulkomaailma, fenomenaalis-objektiisinen, so. se
koettu, mitä ei eletä omaan minään kuuluvaksi. 595

Kaila esitti, että hänen aikansa ratkaisevat oivallukset ovatkin kääntäneet tämän edelleen vallinneen

kartesiolaisen ihmiskäsityksen täysin päälaelleen. Kaila lähti siitä, että uuden ihmiskäsityksen

lähtökohta oli se, miten biologinen luonto saadaan väistymään ihmisen sielullisuuden kehityksen

tieltä. Hän korosti, että kaikki tiedostaminen lähteekin ulkoa sisälle päin, eikä niin kuin on ajateltu -

- sisältä ulospäin. Kailan mukaan ”lapsi ja hyvin alkukantainen ihminen ei tiedä mitään oman

sisäelämän olemassaolosta”.596

Kailan ajatukset asettuvat mielenkiintoiseen kontekstiin kun niitä verrataan erään tunnetun Freudin
psykoanalyyttisen seuraajan, Jacques Lacanin (1901-1981) ajatuksiin. Hallin mukaan Lacan on
lukenut Freudia sillä tavalla kuin tämä sanoisi, että ”kuva itsestä jonakin ´kokonaisena´ ja
yhtenäisenä on jotakin, minkä lapset oppivat vain asteittain, osittain ja ponnistusten tuloksena.”
Tämä kuva itsestä ei synny lapsessa itsessään, vaan suhteessa toisiin. Lacanin teesinä on, että pieni
lapsi ei vielä ole kehittänyt kuvaa itsestään kokonaisena persoonana, vaan hän näkee tai kuvittelee
itsensä joko kuvainnollisesti toisten ihmisten katseiden muodostamassa peilissä tai kirjaimellisesti
konkreettisessa peilissä. Lapsi heijastaa näin itseään peileissä omaksuessaan omaa henkilökohtaista
identiteettiään.597 Huomattavaa on, että suomalaisen psykologian kentässä toimi Lacania yksitoista
vuotta vanhempi Eino Kaila, joka ei ollut psykoanalyytikko, mutta joka esitti jo vuonna 1934
samankaltaisen, vallankumouksellisen käsityksen lapsen persoonallisen minän kehittymisestä.
Lacan esitti omat teesinsä vasta toisen maailmansodan jälkeen.

Eino Kaila kirjoitti teoksessaan Persoonallisuus näkyväksi ajatuksia, jotka perustelivat

kartesiolaisen suvereenin subjektikäsityksen virheellisyyttä. Kaila teroitti, ettei ihminen synny

ihmiseksi, vaan tulee itsensä tiedostavaksi ihmiseksi vasta toisten ansiosta - ei minästä sinään, vaan

sinästä minään 598. Huomattavaa on, että tämä ajattelu olisi voinut johtaa myös tulkintaan, jonka

mukaan kulttuurinen identiteetti on samalla tavalla toisilta ihmisiltä opittua, eikä niinkään ihmisessä

syntyjään olevaa sielullisuutta. Näin pitkälle Kaila ei kuitenkaan mennyt. Hän sisällytti

filosofiaansa syvähenkisyyden käsitteen. Syvähenkisyyden alueeseen Kaila näki kuuluvan muun

muassa taiteen, moraalin ja uskonnon. Vaikka Kaila halusi lukea kaiken ihmisen hengenelämän

biologisen olemuksen piiriin, hän ei halunnut soveltaa tieteellistä tarkastelua syvähenkisyyden

alueelle. Syvähenkisyys selittikin psykologisesti uskonnon ja taiteen kaltaiset lumouksen tuottamat

595 Kaila 1938, 129.
596 Kaila 1938, 129-130.
597 Hall 1999, 38.
598 Kaila 1938, 129-130.
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elämänkokemukset.599 Tämänkaltaisen takaportin jättäminen ihmiskäsitykseen jätti edelleen

mahdollisuuden nähdä syvähenkisyys sielullisuutena ja sielu paikkana, johon Jumala ja isänmaa

ihmisessä paikantuu.

Kaila oli maailmankuvaltaan monisärmäinen ihminen. Hänen perusarvojaan olivat länsimaisen

kulttuurin puolustus ja sen arvoja uhkaavaksi kokemansa kommunismin tiukka vastustus. Kailan

monitahoisuutta kuvaa se, että hän toimi 1930-luvulla Euroopan yhdentymistä ajaneen Pan-

Eurooppa liikkeen kannattajana mutta keskittyi 1930-luvun lopulla ajamaan suomalaisen

kulttuurielämän etuja natsi-Saksan suuntaan.600

Vuonna 1941 Kaila oli Saksassa luennoimassa aiheista, jotka koskivat suomalaista kansallishenkeä.

Saksan luentojen ajatuksia ilmestyi suomenkielisenä artikkelina, jossa Kaila muun muassa

puolusteli Hegelin ja Snellmanin näkemyksiä kansanhengestä yhteisön yksilöissä elävänä ja

vaikuttavana voimana.601 Kaila ei missään mielessä kyseenalaistanutkaan kansallisen identiteetin

aitoutta. Hän korosti kaikessa filosofiassaan, että kaiken toiminnan alkuperä oli vitaalinen voima,

joka piili ihmisen animaalisissa tarpeissa. Isänmaalliseen ajatteluun tämä yhdistyi Kailalla siten, että

hän näki kansan syvistä riveistä pulppuavan voiman, joka muuttaa yhteiskuntaa ja joka antaa

yhteiskunnaallisille virtauksille ja liikkeille niiden energeettisen perustan. 602

Kaila siis torjui valistuksen subjektikäsityksen, muttei ulottanut tämän käänteen vaikutusta

kansalliseen identiteettiin. Epäselväksi on jäänyt, oliko kulttuurinen identiteetti Kailalle ihmisen

biologisesta perustasta pulppuava voima, vai kuuluiko se koskemattomalle syvähenkisen elämän

alueelle.

Kailan ajatukset kuitenkin levisivät 1930-luvulla nopeasti erityisesti nuoreen sivistyneistöpolveen.

Persoonallisuus teoksesta näyttää innostuneen erityisesti Tatu Vaaskivi, joka kirjoitti Kailan

hengessä kartesiolaisen ihmiskäsityksen hylkäämisestä kaksiosaisessa teossarjassaan vuosina 1937-

1938603.  Vaaskivi piti tätä ihmiskäsityksen muutosta modernin länsimaisen kriisin aiheuttajana.

599 Salmela 1998, 149-150. Erik Allardtin mukaan Kailan pyrkimystä luonnonjärjestelmän ja maailmankaikkeuden
ymmärtämiseksi voidaan sanoa uskonnolliseksi. Tähän konseptiin yhdistyi miltei panteistinen maailmankaikkeuden
ymmärtäminen ja kirkas analyysi. Allardt 1992, 230.
600 Salmela 1998, 130-131.
601 Salmela 1998, 176.
602 Allardt 1992, 227. Kailan yhtyikin tässä kansallisromantiikasta vaikutteita saaneisiin filosofeihin kuten Hegeliin ja
Snellmaniin. Allardt 1992, 227.
603 Teossarja piti sisällään teokset Vaistojen kapinan ja Huomispäivän varjo.
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Vaaskiven mukaan tämä muutos alkoi jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, mutta vasta suursota

muutti sen etualan ilmiöksi.604

Vaaskivi korosti kuinka tilanteen ymmärtämiseksi oli tärkeää päästä irti juuri descartesilaisesta

kehitysopista:

16:nnen ja 17:nnen vuosisadan taitteessa filosofi René Descartes, intellektualismin ja
älynkulttuurin suuri nimi, pani liikkeelle ajatuksen, joka kuuluu täydellisimpiin harhaluuloihin,
mikä henkisestä kehityksestä on tehty!
Hän opetti, että ihminen kokee ensin oman minänsä ja heijastaa sisäisen elämänsä, tajuntansa
koko runsaan sisällyksen ”ulos itsestään”, jolloin ”koettu ulkomaailma” syntyy. Tämän
projektion kautta havaintoavaruuden kuolleet kappaleet saisivat hengen ja sama heijastusliike
selittäisi sen, miksi alueellinen ja kehittymätön henkilö aina ja kaikkialla käsittää luonnon
sielulliseksi. Mutta meidän vuosisatamme sielutiede väittää täsmälleen päinvastaista.605

Aluksi ihminen ei ole itseään – hän kokee vain ympäröivän ulkotodellisuuden ilmiöt. On kuin
hän eläisi ulkoapäin sisään, ympäröivästä Olevaisesta omaan itseensä, ´sinästä minään´. Lapsi,
jonka aivoissa elämän näky alkaa saada selveneviä ääriviivoja, kokee kaiken elollisena ja
sielullisena, ja kaikki, mikä ympäröi häntä on elämän sarastavassa alkuvaiheessa ainoa
huomionarvoinen kohde, kun sitä vastoin oma minä ja oma sisäinen elämä eivät lainkaan pääse
nousemaan tajunnan näköpiiriin606

Vaaskiven ajatukset olivat melko suoria lainauksia Kailan Persoonallisuudesta.607 Kailasta poiketen

Vaaskivi kuitenkin yhdisti nämä ajatukset Freudin muotiteoriaksi nousseeseen psykoanalyysiin.

Kailasta poiketen Vaaskivi pyrki myös soveltamaan psykologian löydöksiä laajemmassa

kulttuurisessa kontekstissa. Freudin tai Kailan teoriat eivät merkinneet Vaaskiven kaltaisille 1930-

luvun kulttuuriliberaaleille niinkään perehtymistä yksilöpsykologiaan tai lääketieteeseen, vaan

esimerkiksi psykoanalyysi nivoutui osaksi heidän kulttuurikritiikkiään. Juhani Ihanus onkin

korostanut, että psykoanalyysi ei ollut Vaaskivelle niinkään psykoterapeuttinen menetelmä eikä

psykologinen teoria, vaan se kiehtoi Vaaskiveä nimenomaan aikakauden myyttinä ja

maailmankatsomuksena.608

Vaaskiveä kiinnostikin ensisijaisesti asia, jota hän kuvaa Vaistojen kapinan viimeisessä lauseessa:

”Ihmisen ja maailman väliin hiipii varjo: ´Se´ - ”.609 Tällä Vaaskivi tarkoitti tiedostamatonta, jonka

604 Vaaskivi 1938, 246. Vaaskivi korostikin, ettei Huomispäivän varjo –teoksen ”painopiste ei lainkaan ole asioiden ja
ilmiöiden tieteellisessä kritiikissä, vaan mahdollisimman laajassa, mahdollisimman rikkaassa ja avarassa parhaillaan
elettävän eurooppalaisen kulttuurikriisin kuvassa.” Vaaskivi 1938, 500.
605 Vaaskivi 1937, 287-288.
606 Vaaskivi 1937, 288.
607 Ks. Kaila 1938, 128-134.
608 Ihanus 1994,  194.
609 Vaaskivi 1937, 385.
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hän kuvasi olevan ”umpisyvän valtameren, jossa tietoinen laiva ajelehtii ilman ohjaajaa ja johon

muiston saaret vaipuvat. ” Vaaskivelle tiedostamattoman löytäminen merkitsi ”koko siihenastisen

elämänkuvan täydellistä murskausta.”610

Vaaskivi samaisti tiedostamattoman sieluksi, jonka hän totesi olevan ”vain psykoanalyytikkojen

´tajuttoman toinen nimi”. 611 Tämä oli radikaalia puhetta 1930-luvun kristillis-isänmaallis-

agraarisessa Suomessa. Itse asiassa Vaaskivi tunkeutui tässä vahvasti uskonnon alueelle, jonka

yksinoikeutena sielun alue oli ollut. Tämä ei vielä riittänyt, sillä Vaaskivi myös selitti uskonnon

psykoanalyysiin tukeutuen. Hänen mukaansa ”uskonnot ovat kulttuuri-illuusioita, jumalat kulttuuri-

ihanteita, rajattomiin asti suurennettuja heijastuskuvia yksilöiden minä-ideaaleista.”612 Kaiken

lisäksi Vaaskivi vielä kyseenalaisti henkiset voimat ainoana palvomisen kohteena, viitaten ehkä

1930-luvun Suomen pahimpaan toiseuden kohteeseen, neuvostoliittolaiseen kommunismiin:

”Tajuttoman tunteen kannalta on yhdentekevää, onko palvottavana Jeesus vai Lenin ja perustaako

eskatologinen mielikuvitus kultakaupunkinsa maahan vai taivaaseen”613

Vaaskivi tunsi, että hänen omana aikanaan oli tapahtunut ”elämän sisäistymisen, inhimillisen

tuntemisen ja ajattelun täydellinen kumous”. Vaaskivi korostikin kuinka tiedostamattoman

löytäminen oli ikään kuin pienentänyt ulkotodellisuuden aluetta, mutta sielun alue äkkiä

laajentunut. 614

Vaaskivi korosti freudilaisen psykoanalyysin nimessä tiedostamattoman merkitystä samastaen sen

vanhaan käsitykseen sielusta. Tavallaan Vaaskivikin näki valistuksen  subjektikäsityksen mukaisesti

sielun ihmisen identiteetin perustaksi. Tämä identiteetti ei sinänsä liittynyt mihinkään kulttuuriseen

tai kansalliseen, vaan darwinilaiseen, biologiseen ihmiskäsitykseen:

Sillä – Freud väittää – jokapäiväiseen toimintaamme liittyy muotoja, joista heittyy
perspektiivejä paljon kauemmas kuin oma ikämme tai sukumme ikä ulottuu. Sielumme
syvyyksissä toimii vielä voimia, jotka ovat vallinneet vuosisatoja ennen meitä. Huolimatta ajan
kierrosta tämä sielun romukomero on tallentanut ikivanhojen kuvitelmien ja tuntojen
kasaantuneen rihkaman. Mikään kulttuurivaikutus ei ole päässyt tunkeutumaan sen alueille,
sivilisaation kosketus ei ole tehnyt tyhjäksi totuutta, että sivistyneinkin meistä kätkee itsensä
barbaarin ja villi-ihmisen.615

610 Vaaskivi 1937, 103. Vaaskivi käytti itse sanaa ”tajuton”.
611 Vaaskivi 1938, 315.
612 Vaaskivi 1938, 242.
613 Vaaskivi 1938, 488.
614 Vaaskivi 1938, 220.
615 Vaaskivi 1937, 124. Toisaalta toinenkin tulkinta oli mahdollista, koska samaan aikaan Natsi-Saksassa kansallisuus
ulotettiin verenperintönä juuri barbaarisuuteen asti.
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Vaaskivelle sielu oli tiedostamaton tekijä, jonka kautta ihminen oli yhteydessä animaaliseen

perustaansa. Tähän tulokseen hän tuli yhdistämällä Kailan oppeja ihmisen persoonallisuuden

kehittymisestä Freudin psykoanalyysiin ja erityisesti tiedostamattoman käsitteeseen. Vaaskivi

näkikin, että kulttuurikriisissä oli kyse 1930-luvulla aktuaaliseksi tulleesta ”vitaalisen

vaistonelämän ja kuihduttavan älynkulttuurin traagillisesta kaksintaistelusta” 616

Vaaskiven teosten kautta Kailan ja Freudin ajatukset levisivät yhä laajemmalle, sillä sekä Vaistojen

kapina että Huomispäivän varjo olivat aikanaan paljon huomiota herättäneitä teoksia617. Kailan

jäljet koko 1930-luvun sivistyneistön piirissä ovat merkittävät siinäkin mielessä, että hänen

oppilaansa näyttävät levittäytyneen keskeisiin asemiin eri puolille kulttuurikeskustelun kenttää.

Pidot Tornissa -keskustelukirjassa tarkkaan kuunneltu Niilo Mäki oli Kailan ensimmäinen

psykologiaan erikoistunut oppilas.618 AKS:n piirissä kansanluonnetta tieteellisesti analysoinut Kai

Von Fieandt oli Kailan oppilaista se, joka oli yksi ensimmäisiä suomalaisia sosiaalipsykologiaan

suuntautuneita tutkijoita.619

6.3 Subjektin psykologisoituminen ja sivistyneistön kulttuurinen identiteetti

Suomalaisen sivistyneistön kokeman kulttuurikriisin aikana käytiin kulttuuriliberaalien ja

kristillisten kulttuurikonservatiivien välillä taistelua sielun tilasta. Vanhastaan ihmisen sisimmän

omaksi alueekseen tunteneet sielunhoitajat saivat kilpailijan uudesta psykologiasta, joka freudilaisin

painotuksin korosti ihmisen seksuaalisuuden merkitystä ihmisen sielunelämässä. Tätä taustaa vasten

on myös ymmärrettävissä vuoden 1936 kirjallisuustaistelun sisältö: keskustelu taiteesta ja

moraalista. Kulttuuriliberaalit halusivat uudistaa kulttuuria uusien oppien mukaisesti sisällyttäen

siihen kauan tukahdetun ihmisen vaistollisuuden.

Sigmund Freudin oppi tiedostamattomasta tunkeutui suoraan länsimaiseen käsitykseen sielusta ja

korvasi vanhan kristillisen mystiikan ajan ihmisille eläimellisiltä kuulostaneilla vieteillä kuten

seksuaalisuudella ja ruumiillisuudella. Freudin sielutieteessä ei jäänyt enää tilaa

616 Vaaskivi 1938, 246. ”Sillä siinä elämäntilassa, johon sivistys on meidät saattanut, kolea ja epäorgaaninen henki on
miltei täydellisesti tuhonnut sielun, rytmeissä ja kuvissa kukkivan tajuttoman elämän. Logos on voittanut bioksen!”
Vaaskivi 1938, 316.
617 Teosten vastaanotosta: ks. Ihanus 1994, 203-212.
618 Kiianmaa & Pulliainen 1989 170.
619 Allardt 1992, 231; Eskola 1992, 253-254
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kristillisnationalistisille pyhille arvoille. Tämä onkin varmasti syy siihen miksi juuri Freudin

ajatukset herättivät niin vahvaa paheksuntaa kristilliskonservatiivisissa teologipiireissä.

Suomalaisessa kesksutelussa Tatu Vaaskivi yhdisti kulttuuriseen analyysiinsä sekä Kailaa että

Freudia.

Sielutieteen uudet oivallukset vaikuttivat myös kulttuuriseen identiteettiin. Ihmiskäsitys koki

muutoksia kun sielun tila aukeni tieteelliselle analyysille. Kulttuuriliberaalien ja

kulttuurikonservatiivien taistelussa onkin näkyvissä subjektin psykologisoituminen. Sielun tilaa oli

ympäröinyt mystinen hämärä ja sen sisälle oli sijoitettu ihmisen uskonnollisuuden ja

isänmaallisuuden lähde. 1930-luvulla sielun tilasta tuli debatin aihe, mikä johti siihen, että se

avautui muuhun subjektiin nähden. Kulttuuriliberaalit näkivät biologisen eläimellisyyden kulkevan

ihmisen alitajunnassa. Konservatiivit halusivat pitää kiinni vanhasta monopoliasemastaan ihmisen

sielunhoitajana.

Suomalaisen psykologian 1930-luvun ykkösnimi Eino Kaila oli myös kiinnostunut inhimillisestä

subjektista. Hän korostikin lapsen eläimellisyyttä, ennen kuin hän sosiaalisen kanssakäymisen

kautta yhdistää biologiset vaistonsa kulttuurisiin rakenteisiin. Tieteellisestä otteestaan huolimatta

Kaila jätti ihmiskäsityksessään tilan mystiselle sielulle. Kaila puhui syvähenkisyyden merkityksestä

ihmisen elämässä. Syvähenkisyyteen saattoi paikantaa uskonnon ja kansallisaatteen kaltaiset

uskomusjärjestelmät.

Tatu Vaaskivi puolestaan yhdisti Kailan opin ihmisen kehittymisestä Freudin oppeihin ihmisen

tiedostamattomasta. Vaaskivi päätyi samaistamaan tiedostamattoman sieluksi. Oppi-isiinsä vedoten

hän esitti, että ihmisen sielu pitää sisällään tiedostamattomia tuhansia vuosia vanhoja ”barbaarisia”

muistoja. Tämä ajattelu johtaa lopulta siihen, että ihmisen kantama identiteetti olisikin kansallisen

tai kulttuurisen sijasta hänen biologinen perimänsä. Täytyy huomata, ettei Vaaskivi halunnut tällä

esittää mitään rasistista verenperintöön perustuvaa rotuteoriaa, vaan päinvastoin korosti kaikkien

ihmisten tasa-arvoisuutta yhteisen biologisen pohjansa edessä.

Debatti sielusta ja sen samaistaminen alitajunnan kanssa oli tuhoisa vanhalle valistuksen

subjektikäsitykseen perustuvalle ajattelulle ihmisen kansallisesta identiteetistä. Se kyseenalaisti

länsimaisessa ajattelussa jo 1600-luvulta lähtien vallinneen descartesilaisen uskon ihmisen
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tietoisuuden ja rationaalisuuden voimaan.620 Samanaikaisesti myös sosiologinen subjektikäsitys

torjui suvereenin yksilön idean ja toi esiin ihmisen muokkaantuvuuden kulttuurisessa

ympäristössään. Subjektin psykologisoituminen avasi subjektissa sen vielä sosiologisoitumisenkin

jälkeen koskemattomaksi jääneen tilan. Subjektista tuli näin ihmisen ajattelulle läpinäkyvä: sielun

viimeisetkin sopukat näyttivät olevan inhimillisen tieteen ulottuvilla.

Nationalismi on osoittanut modernina aikana erityisen kestäväksi kulttuurisen identiteetin lähteeksi.

Yhä 2000-luvullakin törmää käsityksiin, joiden mukaan kansallisen identiteetti on koodattu  eheänä

ytimenä suomalaisten ihmisten subjekteihin. Vuonna 2006 eräässä Opettaja -lehden kolumnissa

suomalaisuutta luonnehdittiin seuraavasti:

Suomi ei ole vain vettä, maata ja ilmaa. Suomella on sielu, joka asuu voimakkaana kansan
alitajunnassa. Suomalainen tuntee suomalaisen tuhansien joukosta, meissä on jotain periaitoa
junttimaisuutta, jota ei kannata yrittää turhaan piilotella.621

Kansallisen identiteetin voidaan edelleen ymmärtää sijoittuvan ihmisen sisällä sijaitsevaksi

ajateltuun kansaa yhdistävään sieluun. Psykoanalyysin myötä esille tullut tiedostamaton ei sekään

riistänyt nationalismilta paikkaa ihmisen sisimmässä. Kolumnin tapaan suomalaisuuden saattaa

ymmärtää asuvan ihmisten kollektiivisessa alitajunnassa. Näyttää siltä, että nationalismi etsii aina

uuden salatun ja mystisen paikan ihmiskäsityksessä, kun vanha on tehty tiedollisesti

pätemättömäksi. Kansallisen identiteetin lähde on viimeisen kahdensadan vuoden aikana sijoitettu

subjektissa aina sellaiseen paikkaan, joka on tuntematon ja joka sisältää mystistä potentiaalia.

1930-luvulla psykoanalyysiin perustuva ajattelu avasi sielun tilaa murtaen teologien

monopoliaseman. Samalla se kuitenkin perusti ihmissieluun oman linnoitetun leirinsä.

Psykoanalyysi johti ihmisen sielun tai psyykeen biologiseen olemuksellistamiseen, sillä se tuotti

yleispäteviä, koko ihmislajia koskevia teorioita psyykeen rakenteesta. Psykoanalyysiin orjallisesti

sitoutumalla ihmisestä tulee psyykkisen rakenteensa vanki aivan samalla tavalla kuin

aikaisemmassa kristillisessä sielukäsityksessä ja kanansieluajattelussa. Psykoanalyysi siis avasi

sielun, mutta sulki ovet perässään. Tämä mahdollisti myös sen, että kansallinen identiteetti voidaan

nähdä ihmisen sisällä olevana tiedostamattomana rakenteena.

Kuvaan subjektikäsityksen psykologisoitumisen vaikutusta kulttuurisen identiteetin ymmärtämiseen

seuraavassa kuviossa:

620 Hall 1999, 38. Hall onkin pitänyt Freudin ajattelun aiheuttamaa subjektin hajakeskittämistä kehityskulkuna kohti
postmodernia identiteettiä. Hall 1999, 36-38.
621 Uusikylä Kari, Kotimaani ompi Suomi. Opettaja 24/2006, 16.6.2006. Uusikylä on kasvatustieteen professori.
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Kuvio 5. Subjektin psykologisoituminen ja kulttuurinen identiteetti

ihmisen objektiiviseksi koettu
todellisuus

ihmisen subjektiiviseksi koettu
todellisuus

ihmis-
subjekti

kulttuuribiologia

verenperintö

opittu kulttuuri

alitajuinen kansansielu

Asemat, joihin kansallinen
identiteetti on paikannettavissa:

( 3.)

( 3.)

( 2.)

( 1.)

( 1.)
sielu,

alitajunta
( 2.)

Subjektin psykologisoituminen merkitsi sitä, että länsimaisen ihmiskäsityksen viimeinen valloittamaton tila sielu
avautui debatille. Samalla käsitys valistuksen yksilöllisestä ja rationaalisella järjellään kaiken ratkaisevasta
subjektista kyseenalaistui. Subjekti oli nyt rakenteellisesti täysin läpinäkyvä, mutta sielun samaistaminen
tiedostamattomaan alitajuntaan, jätti sielun tilan ihmisen tiedollisten prosessien ulkopuolella. Vaikka subjektin ydin
oli nyt läpinäkyvä, niin sielun mystinen luonne ei kokonaan kadonnut.

Kansallisen identiteetin saattoi edelleen nähdä olevan peräisin sekä biologiasta, kulttuurista että sielusta. Biologian
ihmisen identiteetin perustana ymmärtäneet saattoivat yhdistää biologian kansallisuuteen rotuteorioiden perusteella.
Toinen vaihtoehto oli korostaa ihmisen yhteisen biologisen pohjan kyseenalaistavan kulttuurisesti luodut raja-aidat,
jotka erottivat kansallisuuksia. Tässä tultiin lähelle kansallisen identiteetin ymmärtämistä kulttuurisena
rakennelmana.

ulkopuo-
linen tila
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VII KULTTUURIKRIISI SIVISTYNEISTÖN KULTTUURISEN

IDENTITEETIN KRIISINÄ

Mutta maailmansota antoi tuntea ja kokea, että se, mitä sanomme kulttuuriksi on paljon
satunnaisempaa, häilyväisempää, hauraampaa, se on ihmisten luoma pintarakennelma, jonka
jokainen yksityiskohta voidaan muuttaa tai pyyhkäistä pois, ja se voidaan tykkänään hävittää,
jos siksi tulee. 622

Tässä luvussa keskityn yhteenvetoon ja tutkimusteni osakysymysten kautta rakentuvaan

kokonaisvaltaiseen tulkintaan. Ensimmäisessä alaluvussa tuon esiin tulkintani suomalaisen

sivistyneistön 1930-luvulla kokemasta kulttuurikriisistä. Toisessa alaluvussa pohdin kulttuurikriisin

vaikutuksia sivistyneistön ja kansan väliselle suhteelle.

7.1 Identiteetin kriisiytyminen

Suomalainen nationalistinen projekti sai alkusysäyksensä 1800-luvun alkupuoliskolla, kun osa

ruotsikielisestä sivistyneistöstä innostui romantiikan hengessä kansallisuusaatteesta. Taustalla oli

Suomen valtiollisen aseman muutos ja sen pakottama sivistyneistön ero kulttuurisesta kotimaastaan,

Ruotsista.

Sivistyneistö alkoi rakentaa omaa kulttuurista identiteettiään uudestaan. Se laskeutui kansan pariin

etsimään identiteetilleen kiinnekohtia suomenkielisestä kansankulttuurista. Kun sivistyneistö

rakensi uutta identiteettiään, kansan ja sen välille kehittyi suhde, jossa sivistyneistö rakensi sekä

omaa identiteettiään että laajempaa kansallista identiteettiä kansan kautta. Sivistyneistön ja kansan

välille syntyi näin side, jossa ylempi kunnioitti alempaa mutta määräsi lopulta kansallisen projektin

kehityssuunnan.

Sivistyneistön ja kansan suhde perustui länsimaisessa ajattelussa vallinneeseen ihmiskäsitykseen.

Suomalaisessa nationalismissa aito ja alkuperäinen suomalaisuus liitettiin ulkomaisten esikuvien

innoittamana ihmissubjektiin. Tässä työssä olen käyttänyt kansansielun, -luonteen, -hengen tai

622 Ahlman 1939, 13. Ahlman vertaili ensimmäistä maailmansotaa edeltäneen ja sitä seuranneen ajan
kulttuurikäsityksiä.
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kansallishengen yhteen kokoavaa käsitettä kansansieluajattelu. Kansansieluajattelu perustui

laajempaan länsimaisen ajattelun rakenteeseen kuuluvaan valistuksen subjektikäsitykseen, jossa

ihmisen katsottiin olevan suvereeni yksilö, joka kantoi subjektin ytimessään kulttuurista

identiteettiään. Kansallisuus kulttuurisena identiteettinä käsitettiin ihmisen synnynnäiseksi,

”luonnolliseksi” ominaisuudeksi. Ensin sivistyneistön itselleen kulttuuriseksi identiteetiksi

rakentama kansallinen identiteetti laajeni 1800-luvun loppuun mennessä ja 1900-luvun alkuvuosina

varsinaiseksi, kaikkia kansanosia koskettavaksi joukkoliikkeeksi.

Valistuksen subjektikäsitykseen perustuva suomalainen nationalismi sekä siihen kiinteästi kuulunut

sivistyneistön ja kansan välinen suhde joutuivat 1800-luvun loppupuolelta alkaen vastaamaan

nopeasti muuttuvan modernin maailman haasteisiin. Olen tutkimuksessani esittänyt Stuart Hallin

työhön nojautuen kolme tarttumapintaa, jotka kuvaavat sitä, kuinka ihmiskäsityksen muutokset

haastoivat sivistyneistön kansallisen identiteetin.623

Ensinnäkin Darwinin kehitysopillinen evoluutioteoria biologisoi subjektin. Darwinin työn tuloksena

ihminen ymmärrettiin 1800-luvun loppupuolelta lähtien osaksi eläinkuntaa. Ihmisen alkuperä ja

sisäinen olemus tuli näin debatin kohteeksi.624 Kulttuurisen tai kansallisen identiteetin saattoi

Darwinin työn tuloksena ymmärtää kiinnittyvän joko subjektin materiaaliseen eli biologiseen,

henkiseen eli kulttuuriseen tai mystiseen eli sielulliseen tilaan.

Toisekseen 1800-luvun lopulta lähtien ihmisen alettiin nähdä paikallistuvan yhä enemmän

modernin yhteiskunnan rakenteisiin. 1900-luvun alkupuolella syntyi entistä sosiaalisempi käsitys

subjektista ja sen kehityksestä. Valistuksen luoma käsitys eheästä ja järkensä avulla suvereenista

ihmisestä kyseenalaistui, kun ihmisen käsitettiin muodostuvan vuorovaikutuksessa

yhteiskunnallisen ja kulttuurisen rakenteen kanssa. Hall yhdistää subjektin biologisoitumisen ja sen

sosiaalistumista ilmentävien modernien yhteiskuntatieteen synnyn uudeksi sosiologiseksi

subjektikäsitykseksi. Tämä ihmiskäsitys jätti subjektiin kuitenkin edelleen kovan,

läpinäkymättömän ytimen, ”tosiminän”, johon ihmisen perimmäisen identiteetin voitiin nähdä

sijoittuvan. 625 Sosiologisen subjektikäsityksen myötä kansallisen identiteetin saatettiin nähdä

edelleen sijoittuvan joko ihmisen biologiseen, kulttuuriseen tai sielulliseen puoleen. Sosiologinen

subjektikäsitys kuitenkin romutti subjektin identiteetin suvereeniuden ja toi esiin sen, että jos

623 Ks. Hall 1999, 21-23, 29-44.
624 Hall 1999, 33.
625 Hall 1999, 33-36.
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ihminen on yhteiskunnan tuote, niin silloin myös hänen kulttuurinen identiteettinsä on ainakin

osittain muokattavissa.

Stuart Hallin mukaan yhteiskuntatieteiden jako sosiologiaan ja psykologiaan ilmensi kuitenkin

edelleen valistuksen subjektikäsitykseen liittynyttä kartesiolaista dualismia. Tässä ihminen

eristettiin psykologian tutkimusalaksi ja yhteiskunnan rakenne muille yhteiskuntatieteille.  626

Kolmanneksi otan esiin psykologian kehitykseen liittyneen suomalaisen sivistyneistön keskuudessa

ilmenneen subjektikäsityksen psykologisoitumisen. Taustalla olivat Sigmund Freudin opit

tiedostamattomasta.627 Niiden myötä itse sielun tila, joka ennen oli ollut teologien aluetta, avautui

yleiselle kulttuuriselle keskustelulle. Kansallisen identiteetin kannalta tämä vaihe vei loppuun sen,

minkä aiemmat vaiheet olivat saaneet alulle. Uusi tieto ihmisen sielullisesta rakenteesta

kyseenalaisti lopullisen tuntuisesti sielun, eli subjektin kovan ytimen tilan, suljettuna ihmisen

kulttuurisen identiteetin lähteenä.

Tulkintani mukaan nämä kolme subjektikäsityksen muutosta aiheuttivat suomalaiselle

sivistyneistölle 1930-luvulla aktuaalistuneen kulttuurisen identiteetin kriisin. Tätä kriisiä kuvasi se,

kuinka teologit joutuivat kulttuurikeskustelussa tekemään myöntymyksen darwinismille

määrittäessään kulttuurin olevan ”vain”, ihmisen biologisen perustan päällysrakenne. Toisaalta

kulttuuriliberaalien puolella kriisi tuli esiin pyrkimyksenä palauttaa inhimilliseen kulttuuriin sen

biologiseen perustaan kuuluvia, mutta tukahdutettuja viettejä ja vaistoja kuten aistillisuutta ja

seksuaalisuutta. Kulttuuriliberaalit saivatkin Freudin teoriasta astinlaudan sielun tilaan, jota

puolestaan teologiset ajattelijat puolustivat omana reviirinään. uusi sosiologisempi käsitys ihmisestä

tuli esiin keskustelussa suomalaisesta kansanluonteesta. Tornin pidon keskustelussa puhuttiin siitä

kuinka kansanluonne määrittyy sosiaalisemmin kuin ennen oli ymmärretty. AKS:n projektissa

kansanluonne oli kartoitettava uudelleen, jotta saataisiin selville todellinen suomalaisuus. Tietoa

tarvittiin, jotta sivistyneistö pystyisi muokkaamaa joukkoja oman mielensä mukaisesti.

Kulttuuristen identiteettien kannalta ihmiskäsityksen muutoksilla on merkitystä. Stuart Hall

korostaa kulttuurintutkija Kobena Merceriin tukeutuen, että identiteetistä tulee ongelma, vasta kun

se on kriisissä, vasta kun identiteetin itsestään selvästi vakaaksi ja johdonmukaiseksi oletettu pohja

626 Hall 1999, 33-34.
627 Hall 1999, 38-40.
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liikkuu pois paikaltaan.628 Identiteetin pohjana on tieto rakenteesta, johon identiteetti sijoittuu.

Keskeisenä tekijänä tässä rakenteessa on käsitys ihmisen olemuksesta, hänen alkuperästään ja

kehityksestään. Juuri tämä tieto oli muuttunut radikaalisti tultaessa 1800-luvulta 1930-luvulle.

Berger ja Luckmann korostavat sitä, että identiteettiteoriat629 korvaantuvat uusilla silloin, kun

identiteetistä tulee ongelma. Tällöin kehitetään uusi identiteettiteoria, joka selittää uudet empiiriset

ilmiöt vanhoja teorioita paremmin. Identiteettiteoreetikkojen tehtävänä on saada ote takaisin

identiteetistä ja siinä tosiasiallisesti tapahtuneista muutoksista.630 Kansallisen identiteetin suhteen

teoreetikkoina on toiminut Suomessa kansallismielinen sivistyneistö. 1930-luvulla käytiin juuri

tällaista debattia, joissa sivistyneistö pyrki muuttuvan maailman edessä saamaan otteen

kansallisesta identiteetistään, joka määritti sekä heidän kulttuurista identifioitumistaan että heidän

asemaansa kansallisvaltion kansallisena sivistyneistönä.

Mitkä sitten olivat niitä muutoksia, jotka olivat saaneet identiteetin kriisiin? Koko modernin

maailman kiihtyvän muutoksen taustalla on tietysti länsimaissa 1700-luvun lopulta lähtien ilmennyt

teollinen ja tieteellinen kehitys.  Tieto maailmasta ja ihmisestä lisääntyi räjähdysmäisesti juuri

teollistumisen ja sen seurannaisilmiöiden vuoksi. Tämä tiedon laajeneminen oli tietysti myös

ihmiskäsityksen nopean kehityksen taustalla.

Yleisistä tekijöistä tärkeää oli niin sanotun massayhteiskunnan nousun alkaminen. Maailma näytti

yhtäkkiä olevan entistäkin täydempi. Demokratian nouseminen riisti vanhalta sivistyneistöltä

oikeuksia, jotka ennen olivat kuuluneet sille synnynnäisinä. Lisääntyvä kaupallisuus ja

massatuotannon voimakas lisääntyminen standardisoi maailmaa. Tekninen kehitys lyhensi

välimatkoja sekä matkustamisen että tietoliikenteen kannalta.

Tapahtumat vuoden 1905 suurlakosta vuoden 1918 kansalaissotaan olivat varmasti omiaan

hämmentämään uskoa yksilön ja kansan elimellisestä yhteydestä sekä subjektin ytimeen koodatusta

kaikkien jakamasta kulttuurillisesta identiteetistä. Vuosien 1905-1918 kansankuvan murroksen

taustalla oli työväestön omaksuma luokkaidentiteetti, jonka tieltä sai osittain väistyä

kansansivistystyön ajama kansallinen identiteetti. Juha Sihvola on painottanut saman asian olleen

myös Lapuan liikkeen taustalla, kun lapualaisten nationalistisen ja vasemmiston luokkaidentiteetin

628 Hall 1999, 20-21.
629 Berger ja Luckmann kutsuvat identiteettiteorioita psykologioiksi. Berger & Luckmann 1994, 197.
630 Berger & Luckmann 1994, 202.
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välille syntyi konflikti.631 Niin vuosien 1905-1918 tapahtumilla kuin Lapuan liikkeen nousulla on

epäilemättä ollut vaikutusta sivistyneistön kuvaan ihmisyksilön sitoutumisesta kansaansa.

Myös Suomen ulkoisilla tapahtumilla on eittämättä ollut merkitystä. Suomen naapurissa

Neuvostoliitossa ja historiallisesti läheisessä Saksassa rakennettiin valtiota yhteisönä uudenlaisten

nationalististen ja luokkaidentiteettiin perustuvien mallien mukaisesti. Yksi 1900-luvun alkupuolen

kansallisuusaatteen kipupiste oli myös Yhdysvallat, joka toimi eräänlaisena kansallisuuksien

sulattamona.632 Aikalaisten kansallisuuskäsityksiä lienee järkyttänyt se, että maa, jolla on hyvin

nuori ja ”sekoittunut” kansallinen kulttuuri, saattoi menestyä niin hyvin, että se taloudellisessa ja

sotilaallisessa mielessä kilpaili maailman johtavan valtion asemasta brittiläisen imperiumin kanssa.

Perinteisen kansansieluajattelun kannalta Amerikkaan siirtolaisiksi lähteneet suomalaiset

sopeutuivat ”synnynnäisestä suomalaisesta kansansielusta” huolimatta oudon hyvin Amerikan

sekakulttuuriin.

Vanhan ihmiskuvan murenemiseen vaikutti varmasti myös se teho, jota propaganda ja

sotapsykologia olivat sodankäyntivälineinä osoittaneet ensimmäisen maailmansodan aikana.633

Niiden myötä ihmismielen muokattavuuden mahdollisuuden tulivat selvästi esille. Erityisesti 1920-

1930-lukujen uudet totalitaariset valtiot käyttivät sodan oppeja esteettömästi hyväkseen myös

rauhanajan työssään.

Demokratisoituvassa maailmassa sivistyneistön asema kansakunnan huipulla koki kovia kolauksia.

1900-luvun alun orastavassa kansalaisyhteiskunnassa sivistyneistön asema oli jo oleellisesti

heikompi kuin vielä 1800-luvulla voimissaan olleessa sääty-yhteiskunnassa. Sivistyneistön asemaa

pohtiessa ei voi myöskään sivuuttaa sen taloudellista asemaa. Risto Alapuro on korostanut, kuinka

1930-luvulla tuli yhä selvemmin esille sivistyneistön keskiluokkaistuminen. Kapitalistisen

talousjärjestelmän kehittyessä myös sivistyneistön oli otettava osaa yhteiskunnalliseen taiteluun

tulonjaosta.634 1930-luvun kulttuurinen sivistyneistö oli sellaisessa taloudellisessa asemassa, jossa

se tarvitsi laajojen kansanjoukkojen tukea esimerkiksi kaupallisilla kirjamarkkinoilla. 1800-luvulla

suomalaisuusprojektin aloittanut sivistyneistö ei sitä tarvinnut, vaan se saattoi rakentaa

identiteettiään nöyrän kansasubjektin varaan.

631 Siltala 1985, 486.
632 Syrjämaa 1996, 230-231.
633 Ks. esim. Marjomaa 2004, 481-491.
634 Alapuro 1973, 50-51.
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7.2 Sivistyneistön ja kansan suhteen muutos

Valistuksen subjektikäsitykseen nojanneen kansansieluajattelun murtuminen toi vääjäämättä esiin

siihenastisen nationalismin keinotekoisuuden. Se riisti kansallisuusaatteelta sen ympärillä yli sata

vuotta leijuneen pyhyyden. Tosin kansallismielisen AKS:n piirissä kulttuurikriisiä ihmisen kriisinä

ei myönnetty vaan suomalaisuuden olemus haluttiin kartoittaa uudelleen. Tämän voi nähdä

jonkinlaisena vastareaktiona vanhan nationalismin perusteena olleen valistuksen subjektikäsityksen

murtumiselle. Vankka usko suomalaisuuteen ja sen olemukselliseen ilmenemiseen suomalaisessa

kansassa ajoi nuoren kansallismielisen sivistyneistön alas kansan pariin samalla tavalla kuin

Herderin opeista innostuneet kansanrunouden kerääjät sata vuotta aikaisemmin. Erona 1800-luvun

alun kansanrunoudenkerääjien ja 1830-luvulla todellista kansanluonnetta uudestaan etsimään

lähteneiden akateemisten nuorten välillä oli se, että kun kansanrunouden keräilijät ajattelivat

keräävänsä talteen katoavaa suomenkielistä kulttuuriperintöä, niin AKS keräsi tietoisesti aineistoa

propagandan avulla tapahtuvaa mielenmanipulaatiota varten.

Tässä kuvastuukin edelleen usein toistettu suomalaisen sivistyneistön ja kansan välinen suhde.

Nationalistisen projektin alkuvaiheessa 1800-luvulla suomalaisuuden ymmärrettiin pulppuavan

kansasta ylöspäin. Tämä oli edellytys sivistyneistöä kansaan sitovalle erityiselle suhteelle.

Valistuksen subjektin käsityksen romahdettua velvollisuus seurata kulttuurin rakennustyössä kansaa

loppui.

Esitänkin tässä työssäni, että 1930-luvun kulttuurikriisin temmellyksessä 1800-luvulta peräisin ollut

suomalaisen sivistyneistön ja kansan välinen aito suhde romuttui. Identiteettikriisiin ajautunut

sivistyneistö ei enää halunnut nostaa kansaa korokkeelle ihailluksi kansallisen identiteetin

subjektiksi. Valistuksen subjektikäsityksestä luopunut sivistyneistö ei enää halunnut rakentaa omaa

kulttuurista identiteettiään sen kautta.

Risto Alapuro on puhunut sivistyneistön ja kansan suhteen ambivalenssista. Alapuron mukaan

latautuneen kansasuhteen teki ambivalentiksi vuosien 1905-1918 traumaattiset kokemukset ja se,

että fennomanian kehittyessä suurten joukkojen liikkeeksi sivistyneistö loittoni samalla koko ajan

kansasta ja sen kulttuurista. Uhkana oli koko ajan sivistyneistön irtoaminen suomalaisuuden juurista
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eli tavallisesta kansasta.635 Tämä irtoaminen tapahtui juuri 1930-luvulla, jolloin aito ja empaattinen

näkemys suomalaisuuden rakentamisesta kansan kautta kriisiytyi.

Stuart Hallin mukaan identiteettikriisissä siirtymä on kaksinkertainen: yksilö hajakeskittyy sekä

suhteessa vakiintuneisiin paikkoihinsa sosiaalisessa ja kulttuurisessa maailmassa että suhteessa

omaan itseensä.636 Suomalaisen sivistyneistön 1930-luvulla kokema kulttuurikriisi olikin juuri

tämänkaltainen kriisi. Ajan sivistyneistö joutui kohtaamaan edeltäjiensä luoman nationalistisen

oppirakennelman murtumisen lisäksi itse edustamansa ryhmän kansallisen sivistyneistön aseman

kriisin. Kansallisen huojuessa myös kansallinen sivistyneistön käsitys omasta itsestään horjui.

Suomalainen nationalismi oppirakennelma ei pysynyt länsimaisen ihmiskäsityksen muutoksessa

mukana.

Risto Alapuro on maininnut, että koettu suomalaisen kulttuurin kriisi koski lopulta suomalaisen

sivistyneistön omakuvaa.637 Alapuro on yhdistänyt kriisin sekä sivistyneistön kokemaan

kansalaissodan traumaan että sen taloudellisen ja sitä kautta sosiaalisen aseman

keskiluokkaistumiseen. Markkinatalouden kehittyessä perinteisen kulttuurisen sivistyneistön valta

heikkeni painopisteen siirtyessä taloudelliselle pääomalle.  638

Miten sitten sivistyneistö itse koki asemansa tässä murroksessa? 1930-luvulla ajankohtaisilla

massayhteiskunnan luonnetta kuvaavilla ajattelijoilla, kuten Le Bonilla, Spenglerillä ja Ortega y

Gassetilla oli kaikilla samankaltainen ratkaisu massayhteiskunnan aiheuttamaan yhteiskunnan ja

ihmisyyden rappeutumiseen. Heidän mukaansa eliitin oli otettava ohjakset käsiinsä. Spenglerinkin

mukaan massayhteiskunnan puutteet ja länsimaiden degeneraatio olivat ainoastaan uusien

”Caesarien” korjattavissa.639 Le Bonin mukaan ”joukkojen taistelu parhaimmistoa vastaan” on

toistunut historiassa useasti. Eräänä vaikuttavimpana keinona joukkojen paineen torjumiseksi hän

piti diktatuuria.640 Ortega y Gassetin ajattelussa jokaisessa yhteiskunnassa on olemassa aito massa

ja valiovähemmistö, joista jälkimmäisen kuuluisi esimerkillään ohjata keskimääräisyyteen tyytyvää

massaa.641

635 Alapuro 1998, 180-182.
636 Hall 1999, 20.
637 Alapuro 1998, 181.
638 Alapuro 1973, 46-52. ks. myös Alapuro 1997, 143-144.
639 Spengler 2002, 459-460. Ks. myös Spengler 1934, 215-226.
640 Le Bon 1929, 123.
641 Ortega y Gasset 1952, 12-14. Eliitin tehtävistä massayhteiskunnan haasteissa ks. Mikkeli 1998, 20-40.
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Suomalaisessa 1930-luvun kulttuurikriisikeskustelussa esiintyi voimakas tahto palauttaa

sivistyneistölle sille kuuluvaksi katsottu kulttuurinen valta-asema. Yhtenä ratkaisuna tähän oli

pyrkimys kääntää katse kohti mennyttä, jolloin sivistyneistö rakensi suomalaisuutta kansan kautta,

mutta tiukasti irrallaan siitä. Kulttuuriliberaali Lauri Viljanen korosti manifestissaan sivistyneistölle

sen tehtävää kansakunnan johtajana. Tämä vaati erossa pysymistä kansankerroksista, sillä vain

”karkea kansankiihotus käyttää niitä hyväkseen”. ”Vain mitä ajassa todella tapahtuu, voidaan nähdä

ainoastaan kulttuurirakennuksen huipulta”.642 Myös teologian professori Eino Sormunen korosti

sivistyneistön erikoisasemaa: ”Me emme ole akanoita tuulessa, me olemme oksia viinipuussa.

Sivistyneistön tehtävä olisi tietää, mikä merkitys kirkolla on kansan uskonnollisen elämän

terveyden säilyttäjänä.”643

Toinen tapa tarrata kulttuuriseen valtaan oli sopeutua modernin massayhteiskunnan ehtoihin.

Tällainen ajatteluapa näyttää vallinneen Akateemisen Karjala-seuran piirissä, jossa demokratia ei

ollut 1930-luvulla kovassa kurssissa.644 Propagandatyö oli yksi tapa, jolla tavallaan näkymätöntä

kulttuurista valtaa oli mahdollista saavuttaa demokratian periaatteista piittaamatta. 1930-luvulla

tämän ei AKS:n piirissä katsottu yksin riittävän. Vuoden 1938 AKS:n vuosikirjassa Matti Kuusi

teroitti, että

on pyrittävä ”suolaamaan” maa ja erikoisesti maan kulttuurielämä AKS:läisillä
persoonallisuuksilla – ja hoidettava, ettei suola käy mauttomaksi! 645

Näin todella kävikin, jos katsotaan toisen maailmansodan jälkeisiä AKS:läisyyden vaikutuksia.

Risto Alapuron mukaan vuonna 1968 evankelis-luterilaisen kirkon yhdeksästä piispasta seitsemän

oli entisiä AKS:läisiä. Vuoden 1968 Kuka kukin on -teoksessa on mainittu muun muassa 104 entistä

AKS:läistä professoria ja viisi yliopistojen tai korkeakoulujen rehtoria. Kirjassa mainituista

miespuolisista professorin viran tai -arvonimen saaneista henkilöistä 30 % on entisiä AKS:n jäseniä.

AKS:läisten ylioppilaiden osuus kaikista yliopisto-opiskelijoista 1920-1930-luvuilla oli

huomattavasti tätä lukua pienempi. Alapuron mukaan AKS:läisyyden vaikutus on ilmennyt

erityisesti kulttuurielämässä.646 Tässä tutkimuksessa esille tulleista AKS:läisistä Matti Kuusesta tuli

642 Viljanen 1936,15. Viljanen piti kansaan vetoamisen tuloksena anarkian oikealla tai vasemmalla. Viljanen 1936,15.
643 Sormunen 1936, 144-145.
644 Alapuro on pitänyt AKS:n vaiheita vuosina 1933-1939 seuran fasistisena kautena. Ks. Alapuro 1973, 140-157.
645 Kuusi, Matti, Maanpuolustuksemme kolmas rintama. AKS:n tie II (1938), 138.
646 Alapuro 1973, 179, 221.
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myöhemmin kansanrunoustieteen professori ja akateemikko. Kai von Fieandt nimitettiin Helsingin

yliopiston ensimmäiseksi psykologian professoriksi.647

AKS aloitti 1930-luvulla uuden tyyppisen tilan valtaamisen kulttuurisen vallan kentässä.

Kansanluonteen kartoituksella propagandan palvelukseen ei enää mietitty sitä, mikä olisi

sopusoinnussa koko kansallisen kulttuurin kanssa, vaan sitä miten yhteiskuntaa hallitsevien ryhmien

määrittämä viesti saataisiin parhaiten perille. Kansallisen kulttuurin asema ihmisen toiminnan

yläpuolisena henkenä kyseenalaistui, kun eliitin kiinnostus keskittyikin kansallisen kulttuurin

rakentamisen sijasta tietoiseen ihmisen mielenmuokkaukseen. Tällainen toiminta ei ollut 1930-

luvulla pelkästään suomalainen ilmiö, sillä AKS:n toiminnalle oli ulkomaisia esikuvia.

Maailmansotien välisessä Euroopassa totalitaarisissa valtioissa yhteiskunnan eliitiksi itsensä

mieltäneet ryhmät aloittivat hengeltään, fysiikaltaan ja moraaliltaan uusien ihmisten

rakennustyön.648 Natsi-Saksassa kehiteltiin ”puhdasrotuista arjalaista” joka oli sekä peloton soturi,

että järjen jättiläinen.649 Fasistisessa Italiassa esikuvaksi nousi futuristinen lentäjähahmo.650

Bolshevikkien Neuvostoliitossa 1930-luvun lopulla ihanteeksi nostettiin stahanovilainen työn

sankari.651 Eri puolilla Eurooppaa pyrittiin kansan perinnöllisten ominaisuuksien parantamiseen

rotuhygienian avulla.652 Kaikissa näissä osoitettiin taivaanrannassa olevaa suurta ideologiaa, mutta

toimittiin ennemmin ihmisaineksen muokkaamiseksi eliitin aatteelle sopivaksi kuin itse aatteen

muovaamiseksi ihmisille sopivaksi.

Tärkeää on korostaa, että Suomessa propagandainnostus ei suinkaan jäänyt opiskelijanuorison

toisen maailmansodan aikaiseksi harrastukseksi. Akateemisen nuorison vapaaehtoistyönä aloittamat

propagandaprojektit sulautuivat toisen maailmansodan aikana valtiollisiksi tiedustelu- ja

propagandainstituutioiksi, joille luotiin laaja asiamiesverkosto.653 Jarkko Vesikansan tutkimuksesta

käy ilmi, että samankaltaista epädemokraattista vaikutuskanavaa käyttivät myös suomalaiset

elinkeinoelämän piirit 1950-luvulta lähtien perustamassaan Suomalaisen yhteiskunnan tuki -

järjestössä, joka pyrki patoamaan kommunismia propagandalla, joka ulottui tieteelliseen

tutkimukseen saakka.654 2000-luvun keskustelussa tällaisesta toiminnasta on pidetty suomettumisen

647 Allardt 1992, 231.
648 Härmänmaa & Mattila 1998, 7.
649 Kuparinen 1998, 231.
650 Härmänmaa 1998, 208.
651 Vihavainen 1998, 191.
652 Ks. Isaksson & Jokisalo 2005, 189-197.
653 Jutikkala 1997, 16-17.
654 Vesikansa 2004, 142-164, 152-127, 297-302. Tieteellisen tutkimuksen tehtävänä oli mm. kummastella julkisuudessa
kommunismin suosiota. Tätä tarkoitusta tuki mm. entisen AKS:läisen Lauri Hyvämäen teos Vaaran vuodet.
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vastavoima, tai sankarillisena taisteluna kommunismia vastaan.655 Kuitenkin kyse oli koruttomasta

pyrkimyksestä mielipiteiden muokkaamiseen, valta-asemia sekä taloudellisia resursseja hyväksi

käyttäen ja niitä pönkittäen. Suomettuminen oli varmasti uhka demokratialle, mutta niin oli ja on

mielipiteiden muokkaukseen tähtäävä propagandatoimintakin.

Entä miten elämä kohteli muita tässä tutkimuksessa esille tulleita kulttuurikriisikeskustelijoita?

Teologi Eino Sormunen kipusi jo 1930-luvun kuluessa ensin teologian professoriksi ja myöhemmin

piispaksi. Myös toinen teologi Yrjö J. E. Alanen nousi myöhemmin professoriksi asti. Muista

tiedemiehistä omilla aloillaan professoreiksi ylsivät Erik Ahlman, J. E Salomaa, Martti Haavio ja

Eino Kaila.

Kulttuurikriisikeskustelun liberaalimpaa osapuolta ei elämä kohdellut yhtä hyvin.

Kulttuuriliberaaleista vain Lauri Viljasen urakehitys jatkui kulttuurielämän harjalla, sillä hänestä

tuli vuonna 1949 Turun yliopiston kirjallisuustieteen professori.656 Sen sijaan Tatu Vaaskivi

menehtyi vain 30-vuotiaan vuonna 1942 loppuun palamisen seurauksena. Vaaskiven ongelmana oli

huono terveys ja ainaisen rahapula.657 Olavi Paavolainen alkoholisoitui toisen maailmansodan

aikana ja menetti suurimmat luomishalunsa kulttuurivaikuttajana.658 Tornin pitojen

kansanluonnekeskustelussa kunnioittavan ”filosofi” nimimerkin saanut Niilo Mäki ei myöskään

noussut sotien jälkeisen kulttuuri- ja tiede-elämän huipulle. Maan ensimmäistä psykologian

professuuria hoitaneesta Mäestä tuli suomalaisen psykologian unohdettu uranuurtaja. Hän ei saanut

koskaan väitöskirjaansa valmiiksi ja katosi tieteen parrasvaloista. 659

Historian ironiaa on, että kulttuurikriisikeskustelun aihealueista ehkä eniten kipinöitä aiheuttanut

psykoanalyysi on sitten 1930-luvun vallannut asemia siinä määrin, että sille katsotaan nykyisin

olevan paikkansa myös teologisessa sielunhoidossa.660 Darwinilaisen biologian soveltaminen

humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla romahti, kun tuli selville mitä julmuuksia natsit

olivat toisessa maailmansodassa sen nojalla tehneet. Sen sijaan modernin sosiologian opit

655 Ks. esim. Tarkka 2002, Vesikansa 2004.
656 Hosiaisluoma 2000, 306-307.
657 Ks. Vaaskivi 1945;  Haavion kirjoittama esittely.
658 Ks. Kurjensaari 1975, 288-303.
659 Ks. Kiianmaa & Pulliainen 1989, 170-177.
660 Rekola 1997, 102-103.
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sosiaalisen vaikutuksesta ihmisen kehitykseen ja käyttäytymiseen saivat kunnolla tuulta purjeisiinsa

Suomessa vasta toisen maailmansodan jälkeen. 661

1930-luvun nationalistis-kristillisen ilmapiiri tuet kristilliskonservatiiviset ajattelijat ja

kansallismielinen nuoriso säilyttivät asemaansa yhteiskunnan huipulla siitä huolimatta, että heidän

edustamansa aatemaailmat kokivat tappioita toisessa maailmansodassa. Sen sijaan aikaansa edellä

olleet uusia näkökulmia avanneet ajattelijat, maltillista Viljasta lukuun ottamatta, eivät katsoneet

seuraavien vuosikymmenten yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ilmapiirin liberalisoitumista

kansakunnan kaapin päältä.

661 Allardt Eric 2000, 503. 1930-luvulla Suomessa oli tehty muutamia uuteen suuntauksen nojaavaa tutkimusta, kuten
Veli Verkon kriminologian alan väitöskirja ja Heikki Wariksen työväestöön keskittyvä väitöstyö, mutta pääsääntöisesti
1930-luvulla ei modernia sosiologiaa harjoitettu suomalaisessa tiedemaailmassa.  Kuitenkin Allardtin mukaan
esimerkiksi Verkolla oli vielä 1940-luvulla hatarat tiedot amerikkalaisesta sosiologiasta.
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VIII KULTTUURIKRIISISTÄ DEMOKRATIAKRIISIIN

Suomalaisen miespuolisen sivistyneistön 1930-luvulla kokemassa kulttuurikriisissä oli kysymys

kulttuurisen identiteetin kriisistä. Länsimaisen subjektikäsityksen muutokset 1800-luvun

loppupuolelta lähtien johtivat siihen, että kulttuuri käsitteenä siirtyi kaikkia ympäröivästä,

ulkopuolisesta voimasta, ihmisen henkisiin prosesseihin paikantuvaksi ja ihmisten itse

ylläpitämäksi voimaksi. Tästä johtui, että kulttuurikriisin nähtiin paikantuvan juuri ihmisen

ongelmaan. Kulttuurikriisissä sivistyneistön kulttuurinen identiteetti irrottautui eliittiä ja kansaa

yhdistäneestä yhteisestä kansallisesti suuntautuneesta identiteetistä.

Sivistyneistön kansallisesti suuntautunut kulttuurinen identiteetti luotiin Suomessa aikana, jolloin

länsimaisessa ajattelussa oli vallitsevana valistuksen subjektikäsitys. Tähän ihmiskäsitykseen

sisältyi oletus, jonka mukaan kulttuurinen identiteetti on ihmisessä synnynnäinen, eheä ja pysyvä.

Suomessa tämä ajattelu ilmeni kansansieluajatteluna, joka esiintyi sekä Kalevalassa että Snellmanin

kansallisuusfilosofiassa.

Ihmiskäsitys, jonka varaan kansallinen projekti oli 1800-luvun alkupuolella laskettu, joutui

modernissa maailmassa monien haasteiden eteen. Ensinnäkin 1800-luvun loppupuolella Darwinin

opit evoluutiosta toivat biologian olennaiseksi osaksi ihmiskäsitystä. Ihminen nähtiin nyt

ensimmäistä kertaa osana eläinkuntaa. Toisekseen 1800-luvun lopun teollistuvassa maailmassa

ihminen alettiin yhä enemmän nähdä paikantuneena modernin yhteiskunnan rakenteisiin. Syntyi

sosiaalisempi käsitys ihmisestä, hänen kehityksestään ja olemuksestaan. Kolmanneksi 1900-luvun

vaihteesta lähtien teorioitaan kehittänyt Sigmund Freud sai psykoanalyysillaan aikaan sen, että

ihmiskäsitys psykologisoitui. Freudin esiin tuoma tiedostamattoman käsite iski siihen tilaan

ihmissubjektissa, joka oli aikaisempien muutosten keskellä jäänyt koskemattomaksi.

Tiedostamattoman käsite haastoi sielun tilan, joka tähän asti oli ollut sielunhoitajien, teologien

aluetta.

Nämä kolme ihmiskäsityksen muutosta kulminoituivat 1930-luvulla. Darvinistisen biologian

vaikutus ihmiskäsitykseen oli jo 1930-luvulla vakiinnuttanut asemansa, sillä sen aikaisempi vahva

vastavoima, teologien vaalima kristillinen ihmiskäsitys oli jo sopeuttanut ajatuksen kehitysopista

omaan oppijärjestelmäänsä. 1930-luvulla ihmisen biologiseen rakenteeseen vedonnut psykoanalyysi
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haastoi sielun tiedostamattoman tilallaan, johon se sijoitti eläimellisyydeksi katsottuja vaistoja ja

viettejä, kuten esimerkiksi seksuaalisuuden. Tästä johtui se kulttuuritaistelu, joka 1930-luvulla

käytiin teologisesti ajattelevien kulttuurikonservatiivien ja Freudin ajatukset elämänfilosofiaansa

liittäneiden kulttuuriliberaalien välillä. 1930-luvulla päätään nosti myös kolmas ihmiskäsityksen

muutos, sosiaalisempi käsitys ihmisen kehityksestä ja olemuksesta. Tämä uusi ymmärrys ihmisestä

korosti ihmisen muokkaantumista sosiaalisissa prosesseissa. Sosiaalisempi ihmiskäsitys tuli esiin

1930-luvun keskustelussa suomalaisesta kansanluonteesta, sen muodostumisesta ja

muokkausmahdollisuuksista. Sosiaalisempi subjektikäsitys hallitsi keskustelua Pidot Tornissa -

teoksen kansanluonnekeskustelua ja AKS:n pyrkimyksiä selvittää kansanluonne propagandan

tueksi.

Ihmiskäsityksen muutokset kriisiyttivät kulttuurin kolmella tavalla. Ensinnäkin itse kulttuuri

käsitteenä koki inflaation, koska alkoi tulla ilmi, etteivät ihmiset olekaan kulttuurin hengen

kyllästämiä kulttuurin passiivisia kehittäjiä vaan enemmin koko kulttuurin alku ja juuri.

Ihmiskäsityksen muutokset ovat tässä tärkeässä osassa. Darwinin biologia sai aikaan sen, että

kulttuuri alettiin käsittää ihmisen biologisen perustan ulkopuolisena henkisenä rakenteena.

Modernin sosiologian käsitys ihmisen sosialisaatiosta vahvisti tätä osoittamalla ihmisen kulttuurisen

muuntautumiskyvyn.  Lisäksi se kiisti ihmisen olemuksellisuuden ja synnynnäisen kuulumisen

johonkin kulttuuriin. Kulttuurin asemaa ihmisten yläpuolella olevana henkenä kuitenkin kannatteli

yhä kristillinen käsitys, jonka mukaan kaikki olevainen, myös kulttuuri on Jumalan luomaa. 1930-

luvulla psykoanalyysi kuitenkin tunkeutui tämän käsityksen viimeiseen linnakkeeseen ihmisessä,

hänen sieluunsa. Näiden muutosten seurauksena kulttuuri alkoi 1930-luvulla näyttäytyä yhä

selvemmin ihmisestä itsestään lähtevänä rakenteena. Tämä oli kulttuurikriisin yleinen taso.

Toinen kulttuurikriisin puoli oli kansallisuusaatteen kriisi. 1930-luvulla kiteytyneet modernissa

maailmassa tapahtuneet ihmiskäsitysten muutokset olivat tuhoisia ajatukselle nationalismin

aitoudesta, alkuperäisyydestä ja pysyvyydestä. 1800-luvun alussa kansallisuuden valistuksen

subjektikäsityksen mukaisesti sieluun liittänyt sivistyneistön ajatusrakennelma ajautui kriisiin.

Ihmiskäsitysten muutosten vuoksi sielu ei enää kelvannut kiinteän kulttuurisen identiteetin

lähteeksi. Ihmiskäsitysten muutoksista johtuneet nationalismin oikeutusongelmat olivat

kulttuurikriisin kansallinen taso. Myöhemmin kulttuurisen identiteetin paikaksi on keksitty sielun

psykoanalyyttinen vastine tiedostamaton. Sen avulla kulttuurinen identiteetti voidaan yhä asettaa

subjektin mystiseen tilaan, jota ei voi lähestyä pelkästään tiedollisesti, vaan pääosin tunteellisesti.
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Kolmanneksi ihmiskäsitysten muutokset vaikuttivat sivistyneistön ymmärrykseen omasta

paikastaan ja tilastaan sosiaalisessa ja kulttuurisessa maailmassa. Valistuksen subjektikäsityksen

murruttua kansaa ei enää nähty kulttuurista valtaa yllä pitävän sivistyneistön ihannoituna subjektina.

Suomalaisuutta ei enää rakennettu empaattisesti kansanihmisen asemaan asettuen. Kun

yhteiskunnan kulttuurinen eliitti ei enää rakentanut identiteettiään kansan kautta, tuli mahdolliseksi

ajatella kansa välineeksi, josta oli tehtävä eliitin omien mielihalujen mukainen. Sivistyneistön ja

kansan suhteen romuttuessa menetettiinkin jotain yhteiskuntaa lävistävästä solidaarisuudesta.

Samalla sivistyneistön identiteetti yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ryhmänä kriisiytyi. Kun

kansallisen identiteetin ei enää katsottu huokuvan alhaalta ylös, sivistyneistön paikka ja asema

suomalaisessa kulttuurisessa tilassa muuttui epävakaaksi. Samaan aikaan yhteiskunnan

demokratisoitumisen myötä sivistyneistön kulttuurinen ja yhteiskunnallinen liikkumatila kapeni

taloudellisen vallan syödessä kulttuurisen vallan asemia.

Yhteenvetona voi todeta, että sivistyneistölle kulttuurisen identiteetin kriisi oli monitahoinen kriisi.

Kun sivistyneistö menetti uskoaan sekä kulttuuriin että kansallisuusaatteeseen ”luonnollisina

voimina” ja niiden myötä muotoutuneeseen asemaansa kansallisvaltion huipulla, oli kyse

kulttuurisen identiteetin kriisistä, jonka taustalla oli länsimaisessa ihmiskäsityksessä 1800-luvun

lopulta alkaen tapahtuneet muutokset.

Kuten jo johdantoluvussa totesin, 1930-luvun kulttuurikriisi ei ole saanut osakseen yksittäistä

laajempaa tutkimusta. Sen sijaan tulkintoja on tehty. 1930-luvun kulttuurikriisiä on tulkittu

moraalin kriisiksi, kulttuuriseksi hegemoniakamppailuksi tai toisaalta se on usein liitetty

keskusteluun kirjallisuuden arvoista ja tasosta.662  Nämä eivät ole riittäviä selityksiä, jos ne

suhteutetaan 30-luvun vahvaan reaktioon. Lähes jokaisena aikana esiintyy puhetta taiteen tasosta ja

moraalin alenemisesta. Lisäksi näihin selityksiin päätyivät jo useat 30-luvun aikalaiset, joilla ei ollut

käytettävissään jälkimaailman omaamaa historiallista perspektiiviä663.

Laajemmista tulkinnoista yhdyn Päivi Huuhtasen esittämään, jonka mukaan kulttuurikriisi ilmensi

vanhan, ”henkeen” pohjautuvan kulttuurikäsityksen uudelleenmäärittämistä. Huuhtasen mukaan

662 Moraalin kriisi: ks. Mikkeli 1996, 139-140; Mäkinen 1990, 161-170. Hegemoniakamppailu: ks. Mauriala 2005, 322;
Häggman 2001, 423; Ihanus 1999, 403. Kirjallisuuden taso ja moraali: ks. Häggman 2001, 423; Huuhtanen 1984, 25-
39; Lappalainen 1984, 40-58.
663 Ks. Alanen 1933, 161, 194, 27; Sormunen 1938, 89-90, 77; Ortega y Gasset 1952, 259-260. ks. myös Mikkeli 1996,
139-140.
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painopiste oli siirtynyt hengestä kohti elämää, mikä vaikutti kulttuurikäsitteen ymmärrykseen. 664

Oman käsitykseni mukaan tässä murroksessa keskeisiä olivat kulttuuriliberaalit, jotka halusivat

rakentaa kulttuuria uudelleen, ottaen huomioon uuteen ihmiskäsitykseen kuuluneen ymmärryksen

ihmisen biologisesta ”eläimellisyydestä” ja tiedostamattomista prosesseista. Vanha käsitys

kulttuurista henkenä ja hengenvoimana ei näitä sisältänyt.

Laajimman historiallisen ja yhteiskunnallisen tulkinnan kulttuurikriisistä on esittänyt Risto Alapuro,

joka on korostanut älymystön sosiaalisen statuksen alenemista ja sen pettymistä omakuvaansa

kansakunnan sivistyneistönä. Alapuro on liittänyt kulttuurikriisin juuret vuosien 1905-1918

tapahtumiin ja niistä kummunneeseen sivistyneistön kansankuvan pettämiseen. Tulkinnan mukaan

itsenäistymisen huumassa fennomaaninen perinne pelastautui tukeutumalla agraaristalonpoikaiseen

runebergiläiseen kansankuvaan vuosien 1905-1918 negatiivisen kuvan säilyessä rinnalla.

Positiivisen rinnakkaiskuva myös esti sivistyneistön ja kansan suhteen kriisin itsenäisen Suomen

ensi vuosikymmeninä. 665

Yhdyn Alapuron näkemyksiin, joiden mukaan kyseessä oli älymystön ja kansan suhteesta

kummunnut sivistyneistön omakuvan kriisi. Olen myös samaa mieltä siitä, että kulttuurikriisin

juuret ovat vuosien 1905-1918 yhteiskuntaryhmien suhteisiin vaikuttaneissa historiallisissa

tapahtumissa. Tutkimukseni on tuonut tähän kuvaan tarkennuksen siinä mielessä, että korostan

kulttuurikriisin taustalla olleen länsimaisesta ihmiskäsityksen muutoksesta kipinän saaneen

sivistyneistön kulttuurisen identiteetin kriisin, joka eskaloitui juuri 1930-luvulla uuden tiedon

ihmisestä levitessä sivistyneistön laajempaan kulttuuriseen keskusteluun. Samalla nationalismin

”aitous” kyseenalaistui ja sen myötä sivistyneistön ja kansan suhde katkesi.

Toisen maailmansodan aikaista propagandaa ja muuta demokratian vastaista toimintaa on

jälkeenpäin oikeutettu sota-ajan poikkeuksellisilla olosuhteilla. Maailmansodan jälkeen on todettu

vallinneen lähes 50 vuotta kestänyt kylmä sota, jolla on Suomessakin oikeutettu joidenkin

yhteiskuntaryhmien vastaista epädemokraattista toimintaa. 2000-luvulla on luotu käsite terrorismin

vastaisesta sodasta, jonka varjolla demokratiaan kuuluvia vapaita kansalaisoikeuksia on monin

paikoin ohitettu. Historiasta voi oppia sen, että nykyhetkessäkin tapahtuvat oikeuksien ja

vapauksien kavennukset sekä propagandan kautta tapahtuva epädemokraattinen mielenmuokkaus

ovat aina jollakin lailla jälkeenpäin oikeutettavissa.

664 Huuhtanen 1978,  220-221.
665 Alapuro 1998, 180-182. Alapuro 1997, 142-144. Itsenäisen Suomen runebergiläisestä kansankuvasta ks. Klinge
1972, 108-109.
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Oikeuttamisen laatii historian voittaja, joka perustelee laillisuuden rajamailla liikkuneen toimintansa

yleisesti hyväksyttyjen arvojen puolustamisella. Jälkeenpäin luotu historiankuva ei saisi sumentaa

sitä vääryyttä, josta vallankäytön uhreiksi jääneet ihmiset menneisyydessä ja nykyisyydessä

joutuvat kärsimään. Tuskin ketään tyydyttää nykyhetkessäkään se tieto, että hänen asenteitaan tai

tietoaan maailman tapahtumista muokataan propagandalla, joka saatetaan viidenkymmenen vuoden

päästä oikeuttaa länsimaisten arvojen puolustamisena.

Aika ennen 1930-luvun kulttuurikriisiä, jolloin kulttuurisella eliitillä oli aito tarve suuntautua

kansaan empatialla, olikin demokraattiselle järjestelmälle oleellisesti parempaa aikaa. Tärkeämpää

oli yhteinen päätöksenteko, toisin kuin sen jälkeen, jolloin tärkeämmäksi on muodostunut se, kuka

päättää mistä päätetään. Tässä mielessä voinkin heittää ilmoille ajatuksen, jonka mukaan 1930-

luvun kulttuurisen eliitin kulttuurikriisin jälkeen seurasi demokratian kriisi. Sivistyneistön ja kansan

välisen suhteen katkeaminen katkaisi samalla kiinnikkeen demokratiassa ylintä valtaa pitävän

kansan ja niiden väliltä, jotka määrittelevät yhteiskunnallista tai kulttuurista todellisuutta.

Olavi Paavolainen kirjoitti vuonna 1936:

Tämän toteaminen ei kuitenkaan merkitse liberalismin, humanismin ja rationalismin tappiota.
Mutta jos nämä haluavat voittaa, on niiden omaksuttava vihollistensa aseet ja
taistelumenetelmät. Suvaitsevaisuus ja vapaamielisyys kärsivät nykymaailmassa tappion
toisensa jälkeen siksi, että ne eivät ole tahtoneet omaksua uutta poliittista tekniikkaa

Jos humanismi haluaa voittaa, on senkin painettava otsalleen Pedon salaperäinen
merkki.666

Olavi Paavolainen kirjoitti tämän kokemuksistaan natsi-saksan vieraana. Paavolainen ei suinkaan

kehota kristillisesti ymmärrettyjen pimeiden voimien palvontaan, vaan peto josta hän puhuu, on

menemistä inhimilliseen kulttuuriin kuuluvan tiedostetun aineksen, kuten kielen, historian ja

uskonnon taakse. Natsi-saksassa nämä ohitettiin ja vedottiin ihmisen biologiseen veren perintöön.

Valtansa tehostamiseksi natsit käyttivät uuden psykologian ja sosiaalipsykologian tuloksia ihmisen

olemuksesta ja hänen käyttäytymisestään.

Paavolaisen tarkoittama peto on 1930-luvulla ymmärretty ajatus meissä kaikissa ilmenevästä

tiedostamattomasta eläimellisyydestä, jolla ei ole tietoakaan arbitraarisista merkitysjärjestelmistä

666 Paavolainen 1936, 267.
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kuten uskonnosta tai nationalismista. Uudella poliittisella tekniikalla Paavolainen viittasi

propagandan keinoin tapahtuvaan, ihmisen tiedostamattomaan puoleen vetoamiseen oman

poliittisen vallan pönkittämiseksi.

Näillä aineksilla varustettu totalitarismi polki liberalismia, humanismia, rationalismia ja

demokratiaa jalkoihinsa maailmansotien välisessä Euroopassa. Kulttuurikriisin tutkimisen esiin

nostama kysymys kuuluu: onko syytä olettaa, että nämä keinot poistuivat vallankäytön valikoimista

toisen maailmansodan tai Neuvostoliiton luhistumisen jälkeen?
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