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2010-luvun eurooppalainen uusnationalismi ja nativismi 1800-luvun 
romanttisen, separatistisen kansallisuusaatteen kertautumina? 
 
Euroopan 1800-luvulle oli yhtäältä ominaista aiemmin hajanaisten Italian ja Saksan muotoutuminen 
kokoavan kansallisuusperiaatteen innoittamina yhtenäisemmiksi valtioiksi. Logiikaltaan 
päinvastainen trendi oli pienille kansoille ominainen separatistinen nationalismi, joka pyrki eroon 
monikansallisista keisarikunnista – Venäjästä, Itävalta-Unkarista ja Ottomaani-imperiumista, 
Irlannin tapauksessa kolonialistista Britanniasta. Niiden alusmaita hallittiin emämaista käsin, 
kaikkia ainakin osittain vieraalla kielellä.  
 
Separatistinen nationalismin keskeinen kannattajakunta, porvarillinen sivistyneistö, yhdisti 
kansallisen kielen vaalimisen itsehallinnollisiin pyrkimyksiin. Kannatuksen varmistamiseksi 
itsenäisyystavoitteita perusteltiin myös laajenevan kansanvallan periaatteella. Alkuvaiheen 
romanttisesta nationalismista, jonka keskiössä olivat kotimaan luonto, historia, kansanperinteet ja 
kulttuuri, edettiin vuosisadan loppua kohti sosiaalisen ja poliittisen nationalismin vaiheeseen. 1900-
luvulla eurooppalaisen nationalismin positiiviset aspektit jäivät aggressiivisen kansallismielisyyden 
ja uudenlaisen imperialismin jalkoihin.  
 
Ensimmäinen maailmansota kukisti keisarikunnat ja synnytti 1800-luvulla tavoitellun pienten 
kansallisvaltioiden Euroopan. Italiassa ja Saksassa voimistuvan militarismin ja Venäjän ydinalueille 
muodostuneen, universaaliin maailmanvaltaan tähtäävän Neuvostoliiton välille kehkeytyi kuitenkin 
pian uusi sota, jossa nationalistinen aatesuunta koki kirvelevän tappion. Sodan voittajista 
Yhdysvallat oli monietninen kansakunta, Ranska ja Britannia murenevia kolonialistisia suurvaltoja. 
Neuvostoliiton ja sen hallitseman itäblokin piiriin jäi suuri osa ensimmäisessä sodassa hävinneitten 
imperiumien vanhoja alusmaita. Kansallisvaltioiden Eurooppa syntyi uudelleen vasta 1990-luvulla, 
neuvostoimperiumin ja sitten Jugoslavian hajotessa ja Saksojen yhdistyessä. Uudeksi katto-
organisaatioksi muotoutui laajeneva EU, joka on kriitikoidensa silmissä jo alkanut näyttää uudelta 
imperiumilta.  
 
Jo 1990-luvulla Euroopassa käynnistyi EU- ja maahanmuuttokriittinen, kulttuurikonservatiivinen 
liikehdintä. Mm. populismiksi ja uusnationalismiksi, uusfasismiksi ja nativismiksi nimitetty, 
ksenofobiasta ja rasismistakin syytetty aatesuunta näytti aluksi globalisaation seurauksista 
kärsivien, vanhoillisten, huonosti koulutettujen ihmisten paikallistason organisaatiolta. 2000-luvulla 
se kuitenkin alkoi saavuttaa jalansijaa myös valtiollisessa politiikassa. Samalla kun sen ideologia on 
muuttunut vähemmän kotikutoiseksi, sen kuva sekä yleisessä että akateemisessa julkisuudessa on 
terävöitynyt ja kritiikki sitä kohtaan on kärjistynyt, toisinaan analyysin kustannuksella.  
 
Nativistisen liikkeen tuoreimman kerrostuman, 2010-luvun yleiseurooppalaisen Génération 
Identitaire -sukupolviliikkeen retoriikan tunnekylläisyys, oman kulttuurin ihannointi ja haltioituneet 
kotiseutukuvaukset muistuttavat yllättävän voimakkaasti 1800-luvun romanttisen nationalismin 
vastaavia painotuksia. Esityksessäni kysyn, missä määrin ja missä suhteissa liike todella ammentaa 
1800-luvun nationalismin perinteestä. Kysyn myös, johtuuko eri vuosisatojen nationalismien ehkä 
näennäinen samankaltaisuus kenties vain siitä, että ne ovat syntyneet vastavoimiksi samankaltaisille 
ilmiöille.       



1900-luvun vaihteen musiikkielämän kosmopoliittisuus nykyajan ennakoijana 
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Autonomian loppuaika näyttäytyy Suomen suurimpien kaupunkien musiikkielämän osalta 
yllättävän kosmopoliittiselta, jos tilannetta tarkastelee kansallisen katseen ylitse. Taidemusiikin 
eurooppalaiset huippuesiintyjät antoivat vierailukonsertteja säännöllisin väliajoin, uusinta 
taidemusiikkia esiteltiin jatkuvasti orkesterikonserteissa, ylikansalliset viihdeagentuurit välittivät 
varieteeohjelmaa – ja amerikkalaisia ja eurooppalaisia populaariartisteja – eri tasoisiin 
ravintoloihin, ja Suomen lahjakkaimmat nuoret muusikot viettivät vuosittain pitkiä aikoja 
ulkomailla, esiintymiskiertueilla ja opiskelemassa. Suomi oli monikielinen ja -kulttuurinen maa, 
mikä heijastui myös kotimaisen musiikin tarjontaan ja tuotantoon.  
 
Tähän maailmaan verrattuna itsenäisen tasavallan aika näyttäytyy kansalliselta umpiolta, jossa 
monoetninen ja yksikulttuurinen periaate hallitsi musiikkielämää kaikilla tasoilla: ulkomaisille 
muusikoille ei myönnetty työlupia, populaarimusiikkia hallitsi suomenkielinen iskelmä, ja 
kansallismielinen konservatiivisuus piti otteessaan musiikin taidemaailmaa pitkälle toisen 
maailmansodan jälkeiseen aikaan. Uudelleen avautuminen alkoi jo 1960-luvulla mutta tapahtui 
hitaasti. Vasta vuosituhannen vaihteessa Suomi näyttäytyy aidosti kosmopoliittisena paikkana, 
jossa musiikin ylirajaisuus, kansainvälisyys ja vähemmistöjen näkyvyys muistuttavat 1900-luvun 
alun tilannetta. 
 
Esitelmä pohtii, perustuuko yli sata vuotta vanhan kosmopoliittisen tilanteen yhdennäköisyys 
nykyaikaan pelkkään näköharhaan vai onko asioilla todellista yhteyttä keskenään. Voiko 
musiikkieliitin ylirajaisuutta edes verrata mediavetoisen populaarikulttuurin globaalisuuteen? 
Onko musiikissa ominaisuuksia, jotka tekevät siitä muita taiteita ylirajaisemman – jos kulttuuriset 
olosuhteet ovat suotuisat? Asiaa tarkastellaan eri näkökulmista ja vastakohdista, muun muassa 
taideinstituutioiden, kulttuuripolitiikan, kielipolitiikan, vähemmistöjen sekä yksilöiden toiminnan 
tasolla.  
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Totuuden jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä 
 

Nykyinen kokemus todellisuuden hajoamisesta liittyy globaalien tietoverkkojen ja niissä toimivien 
sosiaalisten medioiden syntymiseen. Niiden nousu muuttaa ihmisenä olemisen keskeistä muotoa, 
sosiaalista vuorovaikutusta. 1800-luvun puolivälissä syntyi ensimmäistä kertaa suomenkielellä toiminut 
ylipaikallinen julkisuus, joka mursi vanhaa paikalliseen, ihmisten kasvokkaiseen kommunikaatioon 
perustunutta käsitystä todellisuudesta. Myös tällöin ihmisten ajattelutavat ja kulttuuriset kategorisoinnit 
lähtivät liikkeelle. Mitä annettavaa tällä 1800-luvun ”totuudenjälkeisellä ajalla” on nykypäivälle ja 
tulevaisuudelle? 

Esitykseni esittelee Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa ja vuoden 2018 aikana toteutettavaa Totuuden 
jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä -tutkimushanketta. Analysoin siinä informaatioteknologian 
muutosten aiheuttamaa kulttuuristen kategorisointien murrosta.  1800-luvun aineistojen suhteen 
menetelmänä on nykyisten sähköisten aineistojen mahdollistama datan louhinta digitaalinen humanismin 
menetelmin. Ne mahdollistavat niin makrotason julkista kirjallista kulttuuria koskevat poikkileikkaukset kuin 
myös aiempaa tarkemman ja moniulotteisemman mikrotason hallinnan. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa nykyisen ”totuuden jälkeiseksi ajaksi” käsitteellistetyn kokemuksen 
jäsentämiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Kyse ei ole perinteisestä menneisyyslähtöisestä 
historiantutkimuksesta, vaan tieteen ja tieteiden rajat ylittävästä yhteiskuntaan osallistuvasta 
tutkimuksesta, jonka laajempana tietoteoreettisena tavoitteena on tutkia historiantutkimuksen tuottaman 
tiedon käyttöä nykyajassa. 
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