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”Erinomainen oppilas, paljon tulevaisuutta” – Pariisin konservatorion opettajien 
huomioita oppilaistaan 1800-luvun lopulla  
 
Taiteilijan yksilöllisen panoksen arvostus on oleellinen osa eurooppalaista kulttuuria. Kysyn 
esitelmässäni, miten institutionaalisesti ohjattu musiikkikoulutus ruokki tätä ihannetta. 
Esimerkkini koskee Pariisin konservatorion toimintaa 1800-luvun lopulla. 
 
Pariisin konservatorion käytäntöihin kuului, että opettajat jättivät hallinnolle tutkintojen 
edellä kirjallisia arvioita oppilaidensa lahjoista, kyvykkyydestä ja edistymisestä. Siksi nämä 
raportit kertovat paitsi taiteellisista ihanteista myös vallasta, jota instituutio käytti 
oppilaisiinsa heidän valmistautuessaan musiikkialojen ammatteihin. Lähtökohtanani on 
oletus, että konservatorio-opiskelijan potentiaali aktuaalistui, jos hänen ja hänen opettajiensa 
vuorovaikutus oli hedelmällistä. 
 
Tarkastelen esitelmässäni konservatorion rekisterien avulla eri oppiaineiden opettajien 
näkemyksiä oppilaistaan. Aineistot kertovat opettajien niin samastuvasta kuin 
esineellistävästäkin asenteesta, sekä tarkasti määriteltyihin osaamista koskeviin kriteereihin 
nojaavista että ilmaisukykyä ja oppilaan taiteellista erikoislaatua koskevista huomioista. 
Aineistoni koskee sävellyksen, soinnutuksen, pianon, laulun, deklamaation ja säveltapailun 
opintoja ja muun muassa Jules Massenet’n, Gabriel Faurén, Charles Lenepveun, Albert 
Lavignacin, Louis Diémerin ja Edmond Duvernoyn oppilaistaan esittämiä huomioita.  
 
 Tarkastelen lähemmin konservatorion suomalaisen lauluoppilaan (1894–1897) Aino Acktén 
Pariisin konservatoriolta saamaa tukea. Tarkastelu laajenee koskemaan kysymystä, miten 
Ranskan-side ruokki hänen ammattiuraansa. Acktén uralle antoi siivet ranskalainen näkemys 
1800-luvun mytologisesta avainhahmosta Faustista, ja laulajatar antautui halukkaasti myös 
”tulevaisuuden musiikin” näkijän ja tekijän, Richard Wagnerin palvelukseen. Pariisi näyttäytyi 
1800-luvun loppupuolella kulttuuri- ja taidealojen edustajille laajalti tulevaisuuden 
kaupunkina, mutta nationalismi ja poliittisen historian tapahtumat asettivat suomalaisten 
näköaloille pian ankaria ehtoja. 
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Otsikko: Vuoden 1876 muotilelu Krik-Krik 
Abstrakti: 
Syyskuun lopulla 1876 Uudessa Suomettaressa kerrottiin, että "Krik-krik niminen leikkikalu, joka 
muutama aika takaperin oli lapsellisten Parisilaisten huvikkeena, on viime päivinä yht'äkkiä 
ilmautunut täällä Helsingissä ja päässyt kaikkien heikkojärkisten suosioon." Pieni laite, joka 
nykyään tunnetaan naksuttimena tai klikkerinä, oli levinnyt Euroopassa sellaisella vauhdilla, että 
"muutama aika takaperin" viittaa saman vuoden elokuun alkuun. 
 
Esityksessä käydään läpi tiedon ja materian leviämisen nopeutta lehdistön raportoinnin perusteella. 
Huomiota kiinnitetään myös naksuttimen aiottuihin ja toteutuneisiin käyttötapoihin eli siihen, miten 
esineen tarkoitus muuttuu käyttäjän kädessä. 
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Esitys 1800-luvun tutkimuksen seminaarin esitelmäksi tammikuussa 2018 

 

Kansallista ja kansainvälistä musiikkikulttuuria venäläistämiskaudella 

Helsingin musiikkielämän tarkastelua Oskar Merikannon tehtävänkuvan kautta  

 

1800-luvulla suuriruhtinaskunnassa elettiin murrosvaiheessa, jossa suomalaisuusliike korosti oman kielen ja 
kulttuurin merkitystä. Taitelijat käyttivät kansallisia aineksia luodessaan uutta kuvataidetta, kirjallisuutta, 
musiikkia ja teatteria. Myös kulttuuri-instituutioita perustettiin kansallisilla ja suomen kieleen liittyvillä 
perusteilla. Suomalainen taide yhdisti kansakuntaa.  

Vaikka suomalaisella taiteella ja kulttuurielämällä oli tuolloin vankka kansallinen pohja, siinä on nähtävissä 
myös kansainvälisiä piirteitä. Helsingin Musiikkiopisto perustettiin vuonna 1882. Sen opetussuunnitelma oli 
saanut vahvat vaikutteet johtajansa Martin Wegeliuksen välityksellä saksalaisesta 
konservatoriokoulutuksesta. Opiston opettajakunnassa oli ulkomaalaisia opettajia, osa lyhyen ajan, osa 
pidempään. Myös monet opiston suomalaiset opettajat olivat opiskelleet ulkomailla täydentäen Suomessa 
yksityisesti hankkimiaan musiikin perusopintoja. Vaikka Helsingin musiikkiopisto tarjosi ammattimaista 
opetusta, kuului asiaan, että monet ammattiin tähdänneet muusikot matkustivat silti ulkomaille 
täydentämään opintojaan.   

Suomessa vieraili säännöllisesti ulkomaalaisia muusikoita ja oopperaseurueita, jotka ikään kuin yhdistivät 
keskieurooppalaisen ja suomalaisen musiikkiyleisön toisiinsa, kuulemaan sekä vanhempaa että aivan uutta 
ohjelmistoa. Oskar Merikanto toimi monen ulkomaalaisen laulajan ja instrumentalistin säestäjänä heidän 
Suomen konserteissaan. Kansainvälisyys oli tärkeällä sijalla Merikannon muusikon työssä, mutta myös 
hänen tehtävissään Helsingin lukkari-urkurikoulun ja musiikkiopiston opettajan sekä Päivälehden ja 
Helsingin Sanomien musiikkikriitikon työssä. Tarkastelen esitelmässäni helsinkiläiseen musiikkielämään 
venäläistämiskaudella liittyneitä kansanvälisiä yhteyksiä ja vaikutteita Oskar Merikannon monipuolisen 
tehtävänkuvan kautta.   

Käytän esitelmäni tutkimusaineistona Helsingin Musiikkiopistoa ja Oskar Merikantoa koskevaa 
arkistoaineistoa sekä tuon ajan sanomalehtiä, jotka kirjoittivat yksityiskohtaisesti myös taiteesta. Lehdistön 
rooli ajankohtaisten asioiden välittäjänä sekä mielipiteenmuokkaajana kasvoi voimakkaasti 1800-luvun 
loppupuolella. Sanomalehdistö toimi tiedottajana, mutta myös kansansivistystyön välineenä jakaen tietoa 
konserteista, uusista teoksista ja taiteilijoista. Lehdistön yhteiskunnallisen aseman muutos vaikutti näin 
myös musiikkielämän kansainvälistymiseen, kun säännöllinen tiedonvälitys, musiikkia koskevat artikkelit, 
konserttiesittelyt ja -arvostelut mahdollistivat musiikkikulttuurin seuraamisen entistä laajemmille piireille.  

 


