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Työryhmä tutkii, millä tavalla pitkän 1800-luvun viihde osallistui kansalliseen projektiin. Työryhmän 

kolme tapaustutkimusta pureutuvat eri genreihin: Ilona Pikkanen tarkastelee kahta historiallista 

näytelmää satiirin ja historiallisen mielikuvituksen kannalta, Mikko-Olavi Seppänen jäljittää erään 

protestinäytelmäksi nouseen laulunäytelmän esityshistoriaa 1880-luvulta itsenäisyyden ensi 

vuosikymmenelle, ja Elsi Hyttinen tarkastelee suomalaissiirtolaisen Amerikassa julkaisemaa romaania 

valkoisesta orjakaupasta ja pohtii laajemminkin melodraaman tehtäviä siirtolaiskirjallisuudessa. 

Yhteistä työryhmässä käsitellyille teoksille on, että ne sisältävät selviä komediallisia jaksoja tai että ne 

kokonaisuudessaan, lajinsa myötä, tarjoutuivat aikalaisyleisölleen nimenomaan viihteenä, kepeänä 

muotona jonka ensisijainen tarkoitus ei ollut niinkään sivistää kuin temmata mukaansa. Kysymme 

mikä funktio hupailevalla muodolla on näiden teosten kansallisen ja/tai poliittisen sisällön kannalta? 

Olisiko niitä voitu kirjoittaa tai esittää toisin?  

 

  

Ilona Pikkanen: Komedialliset ulottuvuudet ja historiallinen mielikuvitus Anders Roosin 

historiallisessa näytelmässä Johan Fleming (1837) ja Gabriel Laguksen näytelmässä 

Klubbhöfdingen (1869) 

 

1800-luvun historiallinen fiktio nähdään yleensä hyvin vakavana, kansakunnan rakentamiseen 

keskeisesti liittyvänä lajina, mutta ainakin nämä näytelmät sisältävät hyvinkin komediallisia 

elementtejä. Mistä ne tulevat ja mikä niiden rooli on näytelmissä itsessään? Entä suomalaisessa 

kansakuntaisuusprojektissa? Kuten tunnetaan, puuskahti Kaarlo Bergbom Laguksen näytelmän 

nähtyään: ”(S)iinä on raja, jonka yli ei vapaimmankaan suomalaisen mielikuvituksen ole lupa käydä.” 

(Kirjallinen Kuukauslehti 1870: 1: 17). Historiallisella mielikuvituksella oli 1800-luvulla ja on 

edelleen kuitenkin merkittävä rooli kansallisen menneisyyden luomisessa. 

  

  

Mikko-Olavi Seppälä: Viihdettä ja protestia keisarinvallan alla: inkeriläisyys, venäläisyys ja 

suomalaisuus Matti Kurikan laulunäytelmän Viimeinen ponnistus (1884) esityshistoriassa 1880-

luvulta 1920-luvulle  

  

Matti Kurikan esikoisteos Viimeinen ponnistus oli kansatieteelliseen keruuseen perustuva inkeriläinen 

laulunäytelmä, joka tuli tunnetuksi koko maassa 1880-luvulla lähtien Suomalaisen Teatterin ja 

Suomalaisen Kansanteatterin suosittuna kiertue-esityksenä sekä hyvin monen paikallisen 

harrastajateatterin "ensimmäisenä ponnistuksena". Näytelmän esittäminen Pietarissa kiellettiin, koska 

sen juoni kuvasi talonpoikien vapautusta Venäjällä vuonna 1861. Vertaillessaan venäläistä ja 

suomalaista kansanelämää näytelmä tarjosi Suomessa harvinaislaatuisen mahdollisuuden tyypitellä 

venäläisyyttä näyttämöllä. Näytelmä sai 1890-luvulta alkaen prostestinäytelmän luonteen, johon toi 

lisäpiirteitä Matti Kurikan maine radikaalina yhteiskunnallisena kirjailijana ja työväenliikkeen 

kiisteltynä vaikuttajahahmona. 



  

  

Elsi Hyttinen: Suomalainen orjatyttö eli mitä joka siirtolaistytön tulisi ajatella suomalaisuudesta 

  

Eva M. Vitkalan Minnesotassa painettu suomenkielisessä romaanissa Suomalainen orjatyttö. Ainoa 

alkuperäinen suomalainen novelli valkosesta orjakaupasta (1917) aseet paukkuvat, autot ajavat 

toisiaan takaa, pinteistä paetaan täpärästi, kauniit kuolevat nuorena ja elävät muistuttavat ulkonäöltään 

hämmästyttävästi kuolleita. Ja toki lopussa, päähenkilön haudalla, palautetaan hänen moraalinen 

kunniansa. Kuten monet 1910-luvun varhaiset Hollywood-elokuvat ja ylipäänsä ympäröivä 

amerikkalainen populaarikulttuuri, romaani tarttuu aikalaisten mielikuvitusta kiihottaneeseen 

aihelmaan, valkoiseen orjakauppaan. Tätä aihelmaa käsitellen, melodraaman konventioita hyödyntäen 

se kuitenkin kysyy samaa kysymystä kuin moni Suomessa julkaissut aikalaiskirjailija: mitä on olla 

suomalainen? Kun melodraaman sankarittaren absoluuttinen moraalinen puhtaus hänen 

hautajaisissaan palautetaan, ratkaistaan symbolisella tasolla myös jotakin muuta: nationalismin ja 

maanpetturuutenakin pidetyn siirtolaisuuden jännite. Päähenkilön kärsimyksistä ja itsepiinasta tulee 

hänen sisäisen suomalaisuuteen kytketyn puhtautensa todiste. 

 


