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’Vallankumous’ 1800-luvun alun suomalaisessa sanomalehdistössä 

abstrakti 

Ranskassa vuonna 1789 puhjennut vallankumous oli aikalaisymmärryksessä oma erityinen 
tapahtumansa mutta sitä voidaan pitää myös laajemman vallankumouksen prosessin keskeisenä 
alkupisteenä. Vallankumouksellinen liikehdintä onkin sekä eurooppalaisesta että globaalista 
näkökulmasta tarkasteltuna yksi 1800-luvun alun keskeisiä ilmiöitä. Modernina käsitteenä 
vallankumous on hyvin temporaalinen. Tämä ajallistuminen tapahtui 1700- ja 1800-lukujen 
vaihteessa kun revoluutio sai vanhan luonnonhistoriallisen merkityksen rinnalle uuden, ihmisen 
tekemään muutokseen viittaavan, merkityksen. Saksalaisen käsitehistorioitsijan Reinhart Koselleckin 
mukaan vallankumous onkin yksi ns. satula-ajan (Sattelzeit) merkittävistä käsitteistä. Filosofi Hannah 
Arendt on puolestaan luonnehtinut vallankumousta uutena alkuna, täysin uuden tarinan 
alkupisteenä. Vallankumous viittaa siis voimakkaasti tulevaisuuteen ja siihen, että tulevaisuus on 
tyystin toisenlainen kuin menneisyys. 

Esityksessäni tarkastelen vallankumous-teeman käsittelyä Suomen alueella ilmestyneissä 
sanomalehdissä 1700- ja 1800-lukujen vaihteesta vuoteen 1848 saakka. Tarkastelujaksolla sekä 
Euroopassa että Amerikan mantereella ilmeni runsaasti erilaista kumouksellista liikehdintää, jota 
sanomalehdissä kutsuttiin kapinoiksi tai vallankumouksiksi. Ruotsinkielisissä lehdissä näistä 
tapahtumista käytettiin termejä revolution tai uppror, suomenkielisissä lehdissä ilmauksia kapina tai 
meteli. Termiä vallankumous ei suomen kielessä tuona aikana vielä ollut. Erityisesti suomenkielisen 
termistön käyttöä tutkinut Risto Alapuro on todennut, että vallankumous ei vielä 1800-luvun alussa 
esiintynyt Suomessa modernina muutoskäsitteenä – vaihtoehtoisten tulevaisuuksien mahdollisuus ei 
ollut Suomessa läsnä. Esityksessäni pyrin monipuolistamaan tätä tulkintaa sanomalehtiaineiston 
laajan hyödyntämisen avulla. Kansalliskirjaston digitoitu sanomalehtimateriaali mahdollistaa 
aineiston käsittelyn laajana tekstimassana, joka tarjoaa mahdollisuudet erilaisiin 
vallankumoustermistöä koskeviin sanahakuihin ja näiden tulosten esittämiseen kaaviomuodossa. 
Toisaalta lehtien lähiluku paljastaa termien merkitysyhteyksiä tavalla, johon ”kaukaa katsominen” ei 
kykene. Omassa työskentelytavassani pyrin yhdistämään läheltä ja kaukaa lukemista, minkä digitoitu 
aineisto mahdollistaa.  

Lehdistön vaatimattomasta volyymista ja erilaisista sensuuritoimista huolimatta vallankumous oli 
toistuvasti läsnä suomalaisessa lehdistössä. Ulkomaisten lehtien tarjoaman uutissyötteen avulla 
lehdet kirjoittivat niin Italian, Espanjan, Belgian ja Puolan mutta myös Brasilian, Venezuelan ja Perun 
poliittisesta liikehdinnästä ja vallankumousaatteista. Keskityn esityksessäni vallankumouksen 
teemaan liittyvän termistön erilaisiin käyttöyhteyksiin (ruotsin- ja suomenkieliset lehdet). Tämän 
tarkastelun avulla pyrin hahmottelemaan joitain alustavia vastauksia siihen, millainen käsite 
vallankumous oli 1800-luvun alun Suomessa ja millaisia temporaalisia ulottuvuuksia siihen 
mahdollisesti liitettiin. 



 Leena Eilittä: 
1800-LUVUN WELTLITERATUR –KÄSITTEESTÄ WORLD LITERATURE -
ILMIÖÖN 
Paperini aiheena on maailmankirjallisuuden käsitteen muutokset aikana, jolloin on 
siirrytty käsitteen eurooppalaisesti, erityisesti saksalaisesti painottuneesta 
määrittelystä nykyiseen angloamerikkalaiseen keskusteluun. Perinteisesti 
maailmankirjallisuuden käsitettä on käytetty viittaamaan sellaisiin antiikin teoksiin, 
joiden tuntemusta on pidetty lukijan kirjallisen sivistyksen mittarina, aina 
Homeroksen Iliaasta lähtien. Maailmankirjallisuuden kategoria joka tuli kirjalliseen 
elämään 1800-luvun aikana, halusi nostaa modernit teokset antiikin klassikoiden 
rinnalle ja tutkia muun muassa sitä, miten tietyt ideat ilmenivät teoksissa, jotka on 
kirjoitettu eri aikoina ja hyvin erilaisissa yhteiskunnallisissa oloissa. Tällaiset 
mestariteokset ‒ kuten Danten Divina Comedia, Tolstoin Sota ja Rauha sekä 
Goethen Faust ‒ ovat kyenneet ylittämään kansalliset odotushorisontit ja päässeet 
tavoittelemaan yhä laajempaa kansainvälistä lukijakuntaa. Uudelle vuosituhannelle 
tultaessa ajatus maailmankirjallisuudesta, johon kansainvälisessä keskustelussa 
viitataan käsitteellä World Literature, muuttui kaikkialle ulottuvan globalisaation 
myötä. Nykyisessä keskustelussa usein kuitenkin unohdetaan, että World Literature 
-ilmiöllä on pitkä historiallinen tausta aina 1800-luvulta lähtien julkaistuissa 
kirjoituksissa (mm. Goethe, Hugo Meltzel, Georg Brandes), jolloin siihen viitattiin 
käsitteellä Weltliteratur. 
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Esitelmän otsikko: 

1800-luvun lopun vanha ja uusi pluralismi 

Abstrakti: 

Ajatus luterilaisesta yhtenäiskulttuurista on piintynyt vahvasti Suomen historiasta käytyyn 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Esitelmässä puretaan oletusta yhtenäiskulttuurista ja analysoidaan, 
millaisia maailmankuvallisia synteesejä 1800-luvun jälkipuoliskon suomalaiset rakensivat. 
Aineistona käytetään vähän tai ei lainkaan kouluja käyneiden kansankirjoittajien tekstejä, jotka 
kuuluvat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) arkiston kokoelmiin. Esityksessä keskitytään 
erityisesti kolmen, erilaisen maailmankuvan omaksuneen kansankirjoittajan teksteihin: 1) seppä ja 
tietäjä Jaakko Lonkaisen (1853–1919) SKS:lle lähettämiin kirjeisiin ja kansanperinneaineistoihin, 
joissa hän kuvaa kansanuskoa sisältäpäin ja pohtii perinteenkeruuinnostuksen tuomaa 
asennemuutosta suhteessa kansanuskoon, 2) kiertokoulunopettaja Isak Ojalan (1839–1911) 
omaelämäkerralliseen kirjoitukseen ”Muistoja kansansivistystyöstä Kuortaneella 1870-luvulla”, 
joka on yksityiskohtainen kuvaus uskonnollisen asenneilmaston muutoksesta ja omakohtaisesti 
koetusta jännitteestä suomalaisuusaatteen ja uskonnollisen vakaumuksen välillä, sekä 3) työmies 
Vilho Itkosen (1872–1918) SKS:lle lähettämiin kirjoituksiin, joissa hän pohtii kansanuskon, 
kristinuskon, teosofian ja sosialismin suhdetta asettuen itse marginaaliin vuosisadan vaihteen 
yhteiskunnallisessa ja aatteellisessa keskustelussa. 

Tutkimuksissa 1800-luvun lopun loppupuolen modernisaatiokehitystä on kuvattu usein luterilaisen 
yhtenäiskulttuurin murtumisena ja eräänlaisena aatteellisena “jäidenlähtönä”. Esitelmässä 
kiinnitetään huomio maailmankuvien aiempaan kirjoon ja erityisesti kristinuskon ja kansanuskon 
rinnakkaiseloon, joka osoittaa, ettei ihmisten maailmankuva mitään luterilaisuuden jäätikköä ollut 
aiemminkaan. Kansankirjoittajien tekstien pohjalta esitelmässä pohditaan lisäksi sitä, missä määrin 
kristinuskon ja kansanuskon eri muotojen vuosisatoja kestänyt rinnakkaiselo loi pohjaa 1800-luvun 
jälkipuoliskon ja 1900-luvun alun kasvaneelle aatteelliselle pluralismille, jossa perinteinen 
kristillisyys joutui kilpailemaan ihmisten suosiosta uusien uskonnollisten virtausten ja aatteiden, 
kuten sosialismin, darwinismin ja teosofian kanssa.  
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