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Sessio 10 

Janne Palkisto (Turun yliopisto): Lehdistövapauden kevät 1810: säveltäjä-klarinetisti 

Bernhard Crusell moitteiden kohteena 

 

Maaliskuussa 1810 alkoi ruotsalaisessa Stockholms Posten -sanomalehdessä ilmestyä 

moniosainen kirjoitus, jonka yhtenä aiheena oli kritisoida Hovikapellin sooloklarinetistin 

Bernhard Crusellin (1775–1838) konsertin lipunmyyntitapaa ja ohjelmiston yksipuolisuutta. 

Humoristisen ja monipolvisen kirjoituksen keskeisinä henkilöinä olivat ilmeisesti 

kuvitteelliset herra ja rouva Gås. ”Emme saa kuullaksemme muuta kuin Creuselin, Mozartin 

tai Cameleontin tavanomaisen klarinettikonserton – viisun muunnelmineen fagoteille – 

Tauchen dueton ja Pärin ikuisuusaarian tai musiikillista ulkolukua jossain muussa 

järjestyksessä. [...] Ne jotka eivät osaa säveltää, saisivat hankkia uusia partituureja muulla 

tavoin”, lehdessä kirjoitettiin. 

 

Bernhard Crusell oli Uudessakaupungissa syntynyt klarinetisti ja säveltäjä, joka oli asettunut 

Tukholmaan ja toimi siellä arvostettuna muusikkona Hovikapellin sooloklarinetistina. Hän oli 

kirjoituksen ilmestymisen aikaan 34-vuotias ja esiintyvänä muusikkona suosionsa huipulla. 

Oopperaesitysten ohella Crusell soitti omissa konserteissaan taajaan: mainittuna vuonna 

kaksi kertaa tammikuussa, kolme kertaa helmikuussa ja kerran maalis- huhti- ja toukokuussa. 

Samoihin aikoihin hän nautti syrjäytetyn kuninkaan tädin, prinsessa Sofia Albertinan, 

suosiota. Helmikuussa prinsessan johtama ”Harmonian ja perhosen ritarikunta” oli juhlinut 

Crusellin klarinetin juhlapäivää ylistysrunolla: ”Teillä on taikavaltikka, täydellinen lumoojan 

taikakalu! Tervehdys, ihana klarinetti!” 

 

Yhteiskunnallinen tilanne oli noin aikoina epävakaa. Kuningas Kustaa IV Adolf oli vuotta 

aiemmin syösty vallasta, kolmasosa valtakunnasta menetetty Venäjälle ja sisällissodan uhka 

väreili ilmassa. Vallankaappausta seurasi julkisen keskustelun vapautuminen, jonka johdosta 

uusi painovapauslaki maaliskuussa 1810 poisti sensuurin ja ennakkotarkastukset. 

 

Stockholms Postenin kirjoitusten ilmestymisen jälkeen Crusellin julkisiin esiintymisiin 

näyttää tulleen tauko, ja hän palasi konserttilavalle vasta seuraavan vuoden helmikuussa. 

Kesällä 1811 hän teki matkan Keski-Eurooppaan ja löysi sävellyksilleen merkittävän 



kansainvälisen kustantajan. 

 

Voidaanko olettaa, että Stockholms Postenin kirjoituksilla olisi ollut vaikutusta Crusellin 

vetäytymiseen konserttielämästä? Oliko kirjoitussarja vain osa laajempaa keskustelua, johon 

sekoittuu syrjäytetyn hallitsijasuvun vastustusta ja kaikuja Ranskan vallankumouksesta? Joka 

tapauksessa kevään 1810 vaiheet ovat osoitus siitä, että Crusell vaikutti valtakunnallisen 

musiikkielämän keskiössä ja vapaamman lehdistön myötä joutui kohtaamaan myös sellaiseen 

asemaan kuuluvaa arvostelua. 

 

Ildikó Sirató (Budapest, Unkari): Mekaanikka, hydrauliikka, sähkö – teknisten ja 

luonnontieteellisten tieteiden saavutukset teattereissa ja näyttämöillä 

 

Pitkällä 1800-luvulla (luonnon)tieteiden ja tekniikan uudistukset, lyödöt helpottivat elämää ja 

eri aalloissa vaikuttivat suoranaisesti myös taiteissakin. Sekä teoksissa että taiteiden 

tekniikassa ja kommunikaatiossa ilmestyivät uudet ja vielä uusimmat saavutukset.  

 

Teattereissa ja näyttämöillä (myöhäisbarokin mekaanisen koneiston jälkeen) käyttivät veden 

tai öljyn paineen voimaa, sittemmin sähköä, valaistukseen kaasua ja myöhemmin sähköä 

myös. 1800-luvun loppuvuosikymmeninä ilmestyivät viimeisimmät palontorjuntajärjestelmät 

ja laitteet. Teatteri- ja näyttämötekniikka kuin aina, 1800-luvullakin vaikutti teokseen, 

valmistamisprosessiin ja vastaanottoon, illuusioon joka oli hyvin tärkeä katsojille romantiikan 

ajalta asti. 

 

Näytelmissä ja teatteriesityksissä – sekä ajankohtaisten porvarillIsten teemojen että 

historiallisten aiheiden käsittelyssä – ilmestyivät jopa viimeisimmat tekniset ja tieteelliset 

saavutukset positiivisen historiantutkimuksen ja arkeologian lyödöistä (esm. vanhojen 

kreikkalaisnäytelmien esittämisperinteiden muutoksissa, vuosisadan lopulla ns. liiketaiteen 

[vapaan tanssin] teoksissa, sekä historiallisten näytelmien esityksissä) maantieteelisten ja 

etnografisten tutkimusmatkojen saavutuksiin tai fantasiamaailmojen esittämiseen Jules 

Vernen romaaneista dramatisoituissa mahtavissa näytelmissä. Ja puhelimeen, joka 1800-

luvun lopusta nähtävästi rikastutti näytelmien dramaturgista koneistoa. 1800-luvun 

naturalismi esitti näyttämölle valtaistuinsalien ja salongien sijasta kadut, keittiöt ja tehtaat. 

Maalatut kulissit vaihtuivat rakennettuihin näyttämötiloihin jopa valon ja kuvien proisointiin. 



 

Teatteriteoksissa liikkuivat lääkärit (muiden muuassa Tohtori Tšehovin hahmot) tai ihan 

muutkaan vuosisadan lopun herkät karakteerit eivät olisi aitoja ilman Jungia ja Freudia, ja itse 

näyttelijätkään osasivat esittää niitä ilman psykoanalyysia, ilman sosiologiaa ja niiden 

menetelmiä. Toki vuosisadanvaihteessa edellisen kauden innostus ihmisen ja maailman 

menojen mahdollisesta tieteellisestä selityksestä alkoi heikentyä ja tila avautui epäselville 

esoteerisille oppeillekin. 

 

Esitelmässäni muutamalla esimerkillä muistutan tieteiden ja tekniikan vaikutuksia 

teatteritaiteeseen ja pyrin antamaan yleiskuvan eurooppalaisen porvarillisen 

teatteriperinteen muutoksista, jotka johtuivat osittain teknisten ja tieteellisten savutusten 

leviämisestä mantereen kulttuurikeskuksista periferiaan. (Mielenkiintoisella tavalla 

uudistukset vaikuttivat ottamatta huomioon kansallisia eroja ja rajoja. Päinvastoin, Euroopan 

teatterimaailma tuli yhtenäiseksi.)  

 

Jukka Kortti (Helsingin yliopisto): ”Käytännöllistä tiedettä” Kulttuurilehdet uusien keksintöjen 

ja muiden maailman ihmeiden välittäjänä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa 

 

Suomalainen liberaali kulttuuriälymystö oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa samaan 

aikaan sekä nationalistinen että internationalistinen. Kansallismielisyys liittyi tunnetusti 

etenkin ”sortovuosien” aktivismiin ja ”suomalaisen taiteen kultakauteen”. Kansainvälisyys 

taas ilmeni pyrkynä päästä osaksi eurooppalaisia verkostoja, tai ainakin imeä uusia kirjallisia, 

kuvataiteellisia ja intellektuaalisia vaikutteita Pariisin, Wienin ja Berliinin tapaisista 

kulttuuripääkaupungeista. Tähän internationalismiin kuului vahva modernismi. Yksi tämän 

kansainvälisyysorientoitumisen ilmenemismuoto oli kiinnostus uuden maailman ihmeisiin 

tuona globalisaation aikakautena.  

 

Tarkastelen esitelmässäni, miten aikakauden suomenkielinen liberaaliälymystö kirjoitti 

uusista keksinnöistä ja tieteen saavutuksista kulttuurilehdissään: mistä he saivat artikkelit ja 

valokuvat lehtiinsä, minkälaisia merkityksiä aiheille annettiin ja miten niitä kommentoitiin. 

Esimerkkini tulevat etenkin myöhempien kansalliskirjailijoiden Juhani Ahon ja Eino Leinon 

kulttuurilehdistä.   

 



Artikkelini perustuu tutkimushankkeeseeni, joka kohdistuu tutkimaan kulttuurisen ja 

poliittisen julkisuuden suhdetta venäläistämisvuosien aikana 1900-luvun alussa. 

Tutkimuskohteena on aikakauden kirjallinen, liberaali suomenkielinen kulttuuriälymystö, 

etenkin heidän kulttuurilehtensä. 

 


