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Topelius-seura haluaa muistaa Suomen 100-vuotisjuhlien jälkeen Zacharias Topeliusta (1818-1898)  
Suomen tulevaisuuden rakentajana. Tarkoituksena on keskustella siitä, miten hän on ollut 
vaikuttamassa romaanikirjailijana, historioitsijana ja yhteiskunnallisena ajattelijana kansakunnan 
itseymmärryksen kehitykseen.  
   1. esitelmä: professori Jyrki Nummi, Kansallinen eetos ja kansankuvaus Kuninkaan hansikas -
romaanissa 
    2. föredrag: FM Jens Grandell, Topelius vision om vårt land och dess utveckling i Naturens bok 
och Boken om vårt land  
    3. esitelmä: TT, FM  Anna-Kaisa Inkala, Topelius naisten tulevaisuuden muotoilijana 

 
 

 

Fil.mag. Jens Grandell 
Historia 
Svenska litteratursällskapet i Finland 

Historia, samtid, framtid – Topelius och den organiska utvecklingsidén 

Zacharias Topelius skrev som bekant i de flesta genrer – genom denna bredd ville han nå en så stor 

publik som möjligt. Hans litterära program gick ut på att skapa en gemensam bild av landet Finland 

och av det  finska folket. Man kan säga att han lyckades väl – den topelianska Finlandsbilden blev 

en succé. I en övervägande del av det han skrev spelar Finland en viktig roll, vilket pekar på den 

vikt han lade vid det nationella projektet. Som historiker var han särskilt intresserad av de långa 

utvecklingslinjerna. Hans historiserande världsbild byggde på idén om att utvecklingen alltid sker 

med rötterna i det förflutna. Nuet bar alltid med sig spår av det som varit. 

I min presentation har jag för avsikt att utforska hur Topelius utgående från sin historiserande 

världsbild såg på Finlands framtida utveckling. Topelius tänkande bygger i mångt och mycket på 

idén om historien som förklarande faktor. Det här betyder att också alla tankar om framtiden 

måste ses med samtiden och dåtiden som fond. Finlands historia berättade enligt Topelius om hur 

olika folkelement under många hårda prövningar vuxit samman till ett finskt folk. Topelius samtid, 

som var relativt fredlig jämfört med gångna tider, kännetecknades däremot av en allt mer märkbar 

splittring mellan fennomaner, liberaler och svekomaner. Genom sitt skriftställeri försökte han visa 

på det vådliga i en sådan utveckling. Han framhävde med betoning det viktiga i att folket står enat, 

annars faller det – detta visade otaliga historiska exempel.  



Enat skulle det finska folket förmå att gå framtiden till mötes – enat och ”upplyst”. Topelius andra 

viktiga poäng gällande framtiden var behovet av att bilda folket, och med folket menade han 

särskilt den finskataladen ”massan”. För att folket skulle vara kapabelt att ta ansvar för att styra sig 

självt behövde det ännu en lång tid av utbildning. Det var den topelianska uppfattningen om 

organisk utveckling som gjorde sig gällande här. Positiv utveckling var sällan hastig, då det skedde 

handlade det ofta om misslyckade katastrofer likt franska revolutionen 1789, utan den var snarare 

utdragen och betänksam – att jämföras med utveckling som skedde i naturen. I min presentation 

kommer jag att binda ihop dessa idéelement för att ge en beskrivning av Topelius uppfattning om 

utveckling och hur den förhåller sig till den samtida historiska kontexten.    

 

Anna-Kaisa Inkala, TT, FM   

Topelius naisten tulevaisuuden muotoilijana 

Zacharias Topeliuksen historiallinen suurromaani Tähtien turvatit (Planeternas skyddslingar) ilmestyi alun 

perin jatkokertomuksena suomenmielisessä arvokonservatiivisessa Finland ja ruotsalaisessa Nya Dagligt 

Allehanda -lehdissä vuosina 1886-1888. Lopullisessa muodossaan romaani ilmestyi Bonnierin kustantamana 

vuonna 1889. Sen alaotsikoksi Topelius antoi nimen ”Ajan ja luonteenkuvaus kuningatar Kristiinan päiviltä”.  

Kirjailija muutti romaanin nimen myöhemmin koottujen teostensa ilmestyessä muotoon Stjärnornas 

kungabarn. Teos on eräänlainen synteesi hänen ajattelustaan, mutta se ei ole saanut samanlaista 

näkyvyyttä kuin hänen historiallinen trilogiansa Välskärin kertomukset (Fältskärns berättelser). 

Tähtien turvatit on kirjallisuudenhistorian näkökulmasta 1600-lukua ja kolmikymmentävuotista sotaa 

kuvaava historiallinen romaani. Topelius oli kirjoittanut samasta aikakaudesta myös Välskärin 

kertomuksissa. Hän halusi romaaneillaan korjata sen puutteen, ettei aiheesta ollut kirjoitettu suomalaisesta 

näkökulmasta.  

Historiallisten romaanien on havaittu usein heijastavan kirjoitusaikansa kysymyksiä. Tähtien turvattien 

ilmestyminen sanomalehdessä jatkokertomuksena antoi kirjailijalle tilaisuuden osallistua ajankohtaiseen 

keskusteluun kertomuksen kautta. Finland-lehti oli perustettu v. 1884 suomenmielisten ja kirkollisten 

arvojen puolustukseksi reaktiona uusien maailmankatsomusten nousuun ja kirkonvastaisuuteen. Samalla 

tavalla Välskärin kertomukset käsitteli konkreettisesti ilmestymisajankohtansa asioita ilmestyessään 

jatkokertomuksena Helsingfors Tidningar -lehdessä (1851-1859).  

Topelius näki Hegelin tavoin maailmanhistorian kokonaisuutena ja henkenä. Hän oli romantikko ja idealisti, 

joka suhtautui kriittisesti valistukseen sen uskonnonvastaisuuden ja rationalismin vuoksi. Kirjailija puolusti 

tendenssinomaisesti kristinuskoa hyväksymättä kaikkia konservatiivien ajatuksia. Lisäksi hänellä oli 

romantikkojen aikakäsitys sekä ajatus menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden kietoutumisesta 

toisiinsa. Tämä näkyi hänen tavassaan kuvata aikaa, kertomisen rakenteessa ja toisinaan ilmauksissa 

yksilöllisestä ajanelämyksestä.  

Merkittävä aihepiiri teoksessa on naisen asema. Fiktio luo kuvaa naisista, joka ylittävät roolimallit ja 

kasvavat itsenäiseen toimijuuteen yhteiskunnallisesti ja kirkollisesti.  Kuningatar Kristiinalla on romaanissa 

erityinen asema. Olihan hän Topeliukselle kertomuksen kirjoittamisen alkuperäinen syy. Topeliusta kiehtoi 



monen muun kirjailijan ja taiteilijan tavoin Kristiinan erikoinen elämä ja siihen kätkeytyvät arvoitukselliset 

kysymykset naisen vallasta, roolista, kutsumuksesta ja kruunusta luopumisesta.  

Romaanin päähenkilönä on kuitenkin Hagar, jonka lahjakkuus ja oppineisuus johtavat hänet kuningatar 

Kristiinan ystäväksi. Romaanin naisemansipaatio näkyy siinä, ettei Hagarin ja Kristiinan opiskelulle ja 

oppineisuudelle ole esteitä. Raamatun sanakaan ei ole sitä vastaan. Kirjailija ottaa jopa vapauden leikitellä 

ajatuksella naisen pappeudesta ja arkkipiispuudesta. Hagar vapautuukin kirkollisista ja uskonnollisista 

auktoriteeteista sekä naista kahlehtivista rooleista. Hänen irtautumisensa filosofiasta ja suuntautumisensa 

Raamattuun ennakoi kenties sitä muutosta, joka kirkossakin tapahtui vielä Topeliuksen elinaikana 

suhteessa filosofiaan.  

Ennen kaikkea Tähtien turvattien naisaate muotoili naisten tulevaisuutta tuomalla esiin ajatuksia naisista 

yhteiskunnallisina ja kirkollisina vaikuttajina.  Topeliuksen ennakoimat muutokset naisen asemaan 

tapahtuivat osittain hänen aikanaan, kuten naisten opiskelu yliopistossa, monet paljon myöhemmin. Yksi 

konkreettinen tulevaisuudessa toteutunut saavutus oli ensimmäisten naisten vihkiminen papeiksi Suomen 

evankelis-luterilaisessa kirkossa vuonna 1988. Topeliuksen kerronta rakensi siltaa menneisyydestä kauas 

tulevaisuuteen. 

 

 

 

 

 


