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ABSTRACT 

The topic of this research is the role of the Finnish Theatre Company (Suomalainen Teatteri, 
1872—1902) in the construction of the Finnish nationalist imagery. The study is based on the 
view of nationality as an imaginary, a created and gendered structure, the active formation 
phase of which in Finland occurred at the end of the 19th century. The research consists of 
four articles, in which the studied phenomena is approached through different perspectives, 
materials and periods. The articles are connected by the idea of the construction of 
nationality performatively through representations that produce and stabilize a certain kind 
of hegemony. The focus of the research is on the intersection of gender, sexuality and the 
creation of nationality and the related power structures, as well as theatre as an institutional 
power that, by creating and reproducing certain types of images, influenced the 
representations of nationality and the gender discourses linked to them. 
            The study analyzes the repertoire of the theatre company in the years 1872—1882 and 
the gendered representation of Finnishness it produced (articles I—II). Furthermore, it 
examines the Finnish nationalist (the Fennoman) ideals personified through an individual 
employed by the theater, the actress Ida Aalberg (1857—1915) (article III), and finally Ida 
Aalberg’s own contradictory relationship with ”Finnishness” (Article IV). The material 
consists of the repertoire of the Finnish Theatre Company, the correspondence by Ida 
Aalberg, newspaper articles of the period and later histories. 
            The research enriches the use of theatre materials by examining them as social 
documents and as elements that produce social realities. Besides theatre research, the 
research draws from the fields of history, gender, and cultural studies. It can also be 
construed as a study of pan-European cultural nationalism, where the focus is not on 
Finnishness per se, but on the forms and participants of the construction of the transnational 
representation that expresses nationality in the context of the theatre. 
            The findings portray that the representation constructed through the female 
characters in the early repertoire of the Finnish Theatre Company and the roles and public 
image of Ida Aalberg appears as an expression of Fennoman ideals of nationality. The 
repertoire and the image created of Aalberg conveyed gendered ideals and metaphors, which 
in the context of the era associated with forming and articulating the concept of nationality. 
The representation of a virginal young maiden that was expressed in the theatre’s early 
repertoire was imposed upon the young Aalberg as a person, but the representation at the 
same time gained additional meaning from her personal and background characteristics 
suitable for Fennoman ideals. At the core of the representation was the ideal that merged the 
Fennoman concept of peasantry, ”the people”, and the civilized society, which was 
manifested in the personification of ”the Finnish Maid” established especially in arts at the 
end of the century. 
            The representations produced by the Finnish Theatre Company were part of the 
creation and establishment of this personification, as well as the adoption of the gendered 
image of nationality and the legitimization of the patriarchal nationality and social structure. 
With the feminine representation of nationality, it was possible to strengthen and naturalize 
the idea of ”authentic” Finnishness, its originality and the cause of its protection. With the 
notions created through it, it was also possible to create a desire and affection for the cause of 
Finnishness among the Finnish intelligentsia.  
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            In the light of the results, the Finnish Theatre Company emerges as a significant 
medium of its time, which through its repertoire conveyed a message about the institutional 
power of the Fennomans. It created meanings for concepts of nationality that appeared in 
everyday public life. The representations produced by the theatre contributed to the 
construction of a collective, social imagination that enabled embracing the experience of 
nationality and the gender images and hierarchies intertwined with it. 
            The research also indicates that the image of ”authentic” Finnishness created through 
the feminine representation was almost entirely based on transnational imagery. 
Intertextually spread Western bourgeois ideals served the builders of Finnish nationality. 
Being Finnish was made appealing by combining it with other attractive values and ideals. 
Also, the paradoxical position of the individual that emerges through Ida Aalberg’s personal 
attitudes, on one hand as an ideal embodied, and on the other hand as an actor making 
decisions based on her own ambitions, sheds light on the structures of the imagery of 
nationality and the Fennoman discourse of Finnishness. Observations of the transnational 
nature of representations and the experiences of the person used to embody them strengthen 
the perception of nationalities as created and imagined structures. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Lähtökohdat ja tutkimuskysymykset 

Väitöstutkimukseni kohteena on Suomalaisen Teatterin (1872—1902) ja siihen 

läheisesti sidoksissa olevien toimijoiden rooli fennomaanisen kansallisuuskuvaston 

rakentumisessa. Tutkimuksen lähtökohtana on näkemys kansallisuudesta 

kuvitteellisena, luotuna ja sukupuolittuneena rakenteena, jonka aktiivinen 

muodostamisvaihe ajoittui Suomessa 1800-luvun loppupuolelle. Kokonaisuus 

muodostuu neljästä artikkelista, joissa tarkastelen tutkimuskohdetta eri 

näkökulmien, aineistojen ja ajanjaksojen kautta.  

Artikkeleita yhdistää ajatus kansallisuuden rakentumisesta performatiivisesti, 

tietynlaista hegemoniaa tuottavien ja vakiinnuttavien representaatioiden kautta. 

Kiinnostukseni ytimessä on teatteri institutionaalisena voimana, joka luodessaan tai 

toistaessaan määrätynlaisia kuvastoja on vaikuttanut kansallisuuden 

representaatioihin ja niihin sidoksissa oleviin kauskantoisiin sukupuolidiskursseihin. 

Tutkimus tarkastelee, millaisin keinoin Suomalainen Teatteri osallistui 

fennomaanisten suomalaisuusideaalien ja niihin voimakkaasti yhteen kietoutuneiden 

porvarillisten sukupuolikategorioiden tuottamiseen. Se kysyy, miten kansallisuuden 

sukupuolittunut olemus representoitui teatterin varhaisessa ohjelmistossa? Millaisia 

merkityssisältöjä sukupuolittuneeseen suomalaisuusdiskurssiin tuotettiin näyttelijä 

Ida Aalbergin varhaisten roolitöiden ja hänen henkilönsä kautta? Ja myös: Millainen 

oli Aalbergin myöhäisempi rooli siinä kansallisuusdiskurssissa, jota hänen kauttaan 

1870—1880-luvuilla luotiin? 

Tutkimus koostuu neljästä artikkelista:  

I: ”Neitsythahmoinen kansallisuus. Suomi-neidon representaatio Suomalaisen 

Teatterin ohjelmistossa 1872–1882”. Julkaisussa Ennen ja nyt. Historian 

tietosanomat. 5/2016. 
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II: ”Motherless Girls and the Orphan Myth in the Making of Nation: The Gendered 

Representation of a Nation in the Repertoire of the Finnish Theatre Company, 1872–

76”. Julkaisussa Nineteenth Century Theatre and Film, Volume 47, issue 2, 

3.11.2020. 

III: ”Ihanteiden ilmiloihtija — nuori Ida Aalberg suomalaisuuden personifikaationa”. 

Julkaisussa Historiallinen Aikakauskirja 1/2022. 

IV: ”Traagisinta elämässäni on se, että olen syntynyt Suomessa”: Ida Aalbergin 

ristiriitainen suhde suomalaisuusaatteeseen”. Artikkelikäsikirjoitus, 2022. 

Artikkelimuotoinen tutkimusprosessi vaikutti merkittävästi sekä tutkimukseni 

kysymyksenasetteluihin, näkökulmavalintoihin että käytettyihin aineistoihin. 

Etsiessäni vastauksia kysymyksiin, nousi esille uusia kysymyksiä, jotka ohjasivat 

etenemistäni artikkelista seuraavaan. Kokonaisuutena tutkimus hahmottuu kuitenkin 

kahden tarkastelualueen kautta. Toisena painopisteenä on Suomalaisen Teatterin 

ohjelmisto vuosina 1872—1882 ja sen tuottama sukupuolittunut suomalaisuuden 

representaatio (artikkelit I—II). Tässä tarkastelun kohteeksi asettuvat ne 

tekstuaaliset, performatiiviset elementit joista teatterin tuottama neitorepresentaatio 

rakentui. Tarkemman analyysin kohteina ovat neitsyys ja orpous fennomaanisia 

merkityssisältöjä muodostaneina teemoina. 

Toisena painoalueena on kansallisuusdiskurssin merkityssisältöjen 

välineellinen luonne. Lähestyin aihetta tarkastelemalla Suomalaisen Teatterin 

palveluksessa olleen yksilön, näyttelijä Ida Aalbergin (1857—1915) kautta 

henkilöitynyttä fennomaanista kansallisuusideaalia (artikkeli III) sekä Aalbergin 

omaa suhdetta hänelle tuotettuun kansalliseen asemaan (artikkeli IV). 

Artikkelimuodon vaikutus —  kysymysten johtaminen seuraaviin kysymyksiin — 

näkyy voimakkaimmin juuri Aalberg-analyysini kohdalla. Artikkelissa III kysyin, 

millaisia välineitä Aalbergin varhaiset roolit (1874–1880) ja aikakauden julkinen 

Aalberg-diskurssi tarjosivat fennomaanisen suomalaisuuskuvaston artikuloimiseen ja 

representoimiseen. Aikalaisdiskurssin ohella tarkasteluun asettui myöhemmän 

historiankirjoituksen rooli Aalbergiin sidottujen merkitysten uusintamisessa ja 
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fennomaanisen suomalaisuuskuvaston legitimoimisessa. Historiankirjoituksen 

tarjoama kuva Aalbergin symboliasemasta on ollut yllättävän särötön. Aalbergin 

omista aineistoista nousi kuitenkin esille sellaisia näkökulmia, jotka antoivat aihetta 

kritisoida tätä säröttömyyttä. Artikkelissa IV tarkastelin näin ollen Aalbergin omaa, 

myöhempää asennoitumista suomalaisuuskysymykseen ja roolia 

suomalaisuusdiskurssin muodostajana. Kysyin, millaisia vaikuttimia Aalbergin 

asenteiden ja toiminnan taustalla oli identifitoivissa ja missä määrin Aalbergista tuli 

oman representatiivisen roolinsa hyödyntäjä. 

Neljän artikkelin kautta väitöstutkimuksen laajempana tutkimuskohteena 

hahmottuu fennomaanista suomalaisuusdiskurssia rakentanut, ja sen hegemonista 

asemaa tukenut ja oikeuttanut merkitysten muodostaminen. Tutkimusta sitoo yhteen 

yleiseurooppalaisen kulttuurinationalismin ja 1800-luvun kategorisoivan 

sukupuolidiskurssin toisiaan tukeva yhteys: kansallisten identiteettien, 

kansallisuuskokemuksen ja sukupuolikategorioiden muodostaminen ja 

merkityksellistäminen sukupuolittuneiden representaatioiden kautta. Pyrkimyksenä 

on hahmottaa, millaiset symbolit saivat representoida fennomaanista 

suomalaisuuden ideaa ja ideaaleja ja millaista todellisuutta valituilla 

representaatioilla pyrittiin luonnollistamaan. 

Artikkeliväitöskirjan yksittäisten artikkelien tulee toimia itsenäisinä 

kokonaisuuksina. Kuhunkin artikkeliin onkin ollut sisällytettävä tietty määrä 

taustoitusta, mikä tuo tekstien välille väistämätöntä toistoa. Yhdessä artikkelit 

muodostavat kuitenkin dialogisen kokonaisuuden, jonka lähestymiseen pyrin 

antamaan lukijalle eväitä tässä johdanto-osiossa. Johdannon tavoitteena ei ole 

tutkimusartikkelien referointi, mutta tiettyä kertausta on kenties mahdoton välttää. 

Johdannon tehtävä on kuitenkin ennen kaikkea antaa työkaluja artikkeleita 

yhdistävien lähtökohtien ja yksittäisten artikkelien tulosten kautta muodostuvan 

synteesin hahmottamiseen. Seuraavassa kerron tutkimukseni taustasta, tutkimusta 

ohjanneista teoreettisista ja metodologisista linjoista ja pääkäsitteistä. Avaan 

käytettyjä aineistolajeja ja niiden erityispiirteitä ja kerron työni tutkimuseettisistä 

lähtökohdista. Artikkelikohtaiset tulokset ja niiden kautta hahmottuvat 

kokonaistulokset ja päätelmät tuon esille kootusti johdannon viimeisessä luvussa.  
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2 Tutkimuksen tausta ja teoreettinen viitekehys 

Kansalliseen personifikaatioon kohdentuvalla tutkimuksella on kosketuspintoja 

moneen suuntaan. Taustan muodostavat Euroopan ja Suomen poliittisen ja 

aatteellisen historian kysymykset sekä kansallisuuden käsitteen, nationalismin ja 

identiteettien tutkimus. Länsimaisessa kontekstissa 1800-luku hahmottuu aikana 

jolloin monet, keskenään ristiriitaisetkin yhteiskuntarakenteiden kulmakivet ja 

”suuret ideologiat” hakivat muotoaan. Suomen näkökulmasta aikakausi näyttäytyy 

kehyksenä modernin kansallisvaltion rakenteiden omaksumiselle ja 

vakiinnuttamiselle. Lähestyn tässä tutkimuksessa 1800-luvun jälkipuolta 

yleiseurooppalaisen kansallisuuskäsitteen vakiintumisen lisäksi 

sukupuolikategorioiden artikuloimisen ja legitimoinnin aikakautena. Länsimaiset 

määritelmät sukupuolista ja niiden rooleista yhteiskunnassa vakiintuivat samaan 

aikaan kun käsitykset kollektiivisista kansallisuuksista levisivät.  

Tutkimukseni keskeisenä lähtökohtana ovat sukupuolentutkimuksen tuottamat 

tulkinnat naiseuteen liitettyjen ominaisuuksien ja mielikuvien roolista 

kansallisuuden idean ja luonteen ilmaisemisessa. Mukana ovat myös 

teatterintutkimukselliset kysymykset ja toisaalta teatteri-instituution tarkastelu 

historiallisessa kontekstissaan, osana kehittyvää julkista ja sosiaalista ympäristöä.  

Tässä luvussa kuvaan aiemman tutkimuksen keskeisiä linjoja ja avaan 

tutkimukseni kokonaisuutta jäsentävää teoreettista kehystä sekä keskeisiä käsitteitä. 

Fennomaanisia lähtökohtia, jotka muodostavat tutkimuskysymysteni 

perustavanlaatuisen pohjan, avaan erikseen niille omistetussa luvussa.   

2.1 Aiempi tutkimus 

Tutkimukseni perustuu aiempaan nationalismin ja sukupuolen tutkimukseen ja 

ennen kaikkea niitä yhdistäneisiin tutkimussuuntiin, joissa on kartoitettu 

kansallisuusihanteiden ja Euroopassa 1700-1800-luvuilla syntyneiden 

sukupuolikategorioiden välisiä monitasoisia yhteyksiä. Ajatus kansallisuuden 

ruumiillistumasta ja neitohahmoisesta suomalaisuuden representaatiosta sitoo 
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yhteen kaikkia tutkimukseni artikkeleita. Artikkelissa IV neitorepresentaatio ei ole 

eksplisiittinen tutkimuksen kohde, mutta se toimii siinä yhteydessä lähtökohtana 

näyttelijä Ida Aalbergin myöhemmän henkilökohtaisen asemoitumisen ja 

asennoitumisen tarkastelulle.  

Kulttuurista, poliittiseksi muotoutunutta nationalismia yleiseurooppalaisena ja 

ylirajaisena (transnationaalina) ilmiönä on tutkittu runsaasti. Nojaan 

tutkimuksessani jo varsin pitkään vallalla olleisiin näkemyksiin kansallisuudesta 

kuviteltuna, luotuna ja erilaisin mielikuvin tuotettuna kokemuksena.  Myös 1

suomalaisuuden prosessinomaista rakentumista on tarkasteltu merkittävissä määrin 

ja kotimainen historiantutkimus on jo pitkään purkanut kansallista narratiivia.  2

Muun muassa Päivi Rantanen on tarkastellut suomalaisuuden merkityssisältöjen 

muotoutumista analysoimalla 1600–1800-lukujen kotimaisten ”faktatekstien” kautta 

rakentunutta kansallisuusdiskurssia. Rantasen tapa hahmottaa suomalaisuuden 

kokemus valtapoliittisten intressien läpäisemänä merkityksenantotapahtumana 

pohjustaa erinomaisesti omaa lähestymistapaani. Rantasen tavoin identifioin 

tekstiaineistoista toisiaan tukevia elementtejä, jotka yhdessä muodostavat yhtenäistä 

merkitysjärjestelmää eli diskurssia.  3

Tutkimuksessani ymmärrän sukupuolen (kansallisuuden kokemuksen tavoin) 

kulttuurisesti ja historiallisesti tuotettuna konstruktiona, jonka muotoutumisessa 

representaatioilla on keskeinen merkitys. Kuten kokemusta kansallisuudesta, myös 

kokemusta sukupuolesta on luotu ja luodaan 

erilaisissa diskursiivisissa ja kulttuurisissa käytänteissä.  Kansallisuuden tuottamisen 4

näkökulmasta sukupuolet hahmottuvat merkityssisältöjä ja mielikuvia tuottavina, 

representatiivisina välineinä. Taustalla on ymmärrys naiseuden ja naiskehon 

historiallisesta roolista yleisten merkityksen ja ideaalien kuvaajana.   5

Käsitys sukupuolta ja kansallisuutta tuottavien diskurssien toisiaan tukevasta 

luonteesta on niin ikään tutkimukseni keskeinen lähtökohta. Perustan analyysini 

 Esim. Leerssen 2006; Hall 1999.1

 Esim. Nieminen, 2006; Fewster 2006; Tervonen 2014; Halonen et al. 2021; Haapala, Karonen & Villstrand 2

2022. 

 Rantanen 1997, 25.3

 Esim. de Lauretis 1987.4

 Kuzmic 2016, 15—16. Myös esim. Herminghouse & Mueller 1997. 5
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sukupuolentutkimuksen kentällä muodostuneisiin näkemyksiin naiseuden ja 

seksuaalisuuden monitasoisesta yhteydestä kansallisuuksien (ja muiden 

kollektiivien) muodostamisprosesseihin. Nira Yuval-Davisia seuraten tarkastelen 

naiseutta kansakunnan henkisiä ja fyysisiä rajoja ilmaisevana käsitteenä ja 

kansakunnan olemusta, alkuperää, puhtautta ja jatkuvuutta ilmaisevana symbolina. 

Merkityssisältöjen tuottaminen naiseuden kautta on ollut mahdollista ennen kaikkea 

naiskehon reproduktiivisen — kollektiivin uusia jäseniä tuottavan — luonteen vuoksi. 

Sen ansiosta naiseuden ja naisen seksuaalisuuden tarjoamat mielikuvat ovat voineet 

toimia universaaleina ilmaisukeinoina kansallisuuden ideaaleille, mutta myös niihin 

kohdistuville uhkille, niiden suojelulle ja kontrollille.  6

Suomen ja suomalaisuuden sukupuolittuneisuutta on tutkittu kohtuullisen 

vähän. On kuitenkin osoitettu, että naishahmoisuuden merkitys kansallisuuteen 

liitettyjen ideaalien ilmaisemisessa voimistui aikakaudella, jolloin porvarilliset 

sukupuoliroolit nousivat yhteiskunnallisen problematiikan keskiöön. 1800-luvun 

jälkipuolella sukupuolten ja niiden vastakkaisina näyttäytyneiden ominaisuuksien 

määrittely oli suomalaisessa keskustelussa voimakkaimmillaan ja tapahtui yhtä aikaa 

suomalaisuusideaalien ja kansallisuuden/kansalaisuuden käsitteiden luomisen 

kanssa. Yhteiskunnalliseen kehitykseen kytkeytyi julkisen ja yksityisen kenttien 

eriyttäminen ja määrittyminen sukupuolidikotomioiden kautta. Sukupuolten 

toimintapiirien sekä niihin sidottujen merkitysten neuvottelu on nähty merkittävänä 

osana suomalaisen kansakunnan muodostumista.  7

Varsinainen Suomi-neidon käsite vakiintui 1800-luvun lopulla. Nojaan 

tarkastelussani kuitenkin taidehistorioitsija Aimo Reitalan näkemykseen, jonka 

mukaan käsitys naishahmoisesta Suomesta syntyi jo aiemmin, osana (Ruotsin 

poliittisista tarpeista nousevaa) Ruotsin ja Suomen välisen asetelman ilmaisua.   8

Naishahmoja hyödynsivät 1800-luvun kuluessa monet aatteelliset tahot, mutta 

tämän tutkimuksen yhteydessä tarkasteluun asettuu ennen kaikkea neitohahmon 

 Yuval-Davis 1997, 23—27. Myös Blom, Hagemann & Hall 2000, xx—xviii; Cusack 2003, 1–11; Eley 2000, 276

—40; Nash 1997, 108—127. Kuvitteellisen ideaalikansallisuuden rakentumista sukupuolittuneen 
merkityksenannon kautta on tutkinut myös mm. Hanna Enefalk teoksessa En patriotisk drömvärld: Musik, 
nationalism och genus under det långa 1800-talet. Uppsala: Uppsala universitet, 2008. ”Kansallismaiseman” 
sukupuolittamista kuvataiteissa on tarkastellut esim. Catherine Jolivette teoksessa Landscape, Art and Identity in 
1950s Britain. Aldershot, Hants, England: Ashgate, 2009.

 Sulkunen 1989, 157; Juntti 2011, 78—79.7

 Reitala 1983, 11.8
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fennomaaninen ilmentymä. Tarkastelen Suomalaisen Teatterin tuottamia kuvastoja 

varhaista neitorepresentaatiota luoneina, mutta myös myöhemmin vakiintunutta 

Suomi-neidon käsitettä pohjustaneina ja sen käyttöä mahdollistaneina 

merkityselementteinä.  

Varhainen fennomaaninen neitorepresentaatio ilmaisi ”alkuperäistä”, 

talonpoikaista suomalaisuutta erotuksena yläluokkaiselle, ruotsalaisperäiseksi 

väitetylle kulttuurille ja sai 1870-luvun aikana voimakkaan folkloristisen olemuksen.  9

Venäjää ja sen toimintaa kritisoimaan suunnattu neitorepresentaatio ilmaantui 

suomalaiseen mielikuvastoon selkeämmin vasta vuosisadan lopulla, ja silloinkin 

ennen kaikkea perustuslaillista linjaa kannattaneiden nuorsuomalaisten ja 

liberaalipiirien toimesta.  Vanhafennolaisten piirien (jotka edelleen muodostivat 10

Suomalaisen Teatterin vahvan taustajoukon) osalta neitohahmo suuntautui 

tuolloinkin ennen kaikkea ruotsalaisvaikutteiden torjuntaan.  11

Sukupuoliteoreettiset näkökulmat, joita Reitala ei vielä artikuloi, ovat nousseet 

suomalaisuustutkimuksessa esille 2000-luvun aikana Tuula Gordonin, Katri 

Komulaisen, Kirsti Lempiäisen, Elina Lahelman ja etenkin Johanna Valeniuksen 

tutkimusten myötä. Näiden kautta rakentui tutkimukseni keskeinen näkemys 

naiseudesta kansallisiin tavoitteisiin valjastettuna, tiettyjä (heteronormatiivisia) 

maskuliinisia toiveita ja haluja merkityksellistävänä representaationa. Mainitut 

tutkijat ovat osoittaneet, että Suomi-neidon representaatio on kuvallisen tai 

tekstuaalisen muotonsa ohella mentaalinen ruumiillistuma, ajatuksen tai idean 

muoto, joka syntyy assosiatiivisesti monien eri merkityskerrosten ja merkitysten 

yhteensulaumien ja toiston kautta.  Edellä mainitut tutkimukset ovat toimineet 12

ensiarvoisina keskustelukumppaneina omalle tutkimukselleni. Teatterin tuottamat 

representaatiot ovat kuitenkin saaneet niissä vain viitteellisen roolin. Tutkimukseni 

tarjoaakin uuden lähtökohdan kansallisuuskuvaston tutkimukseen suurelta osin juuri 

aineistojen kautta.  

 Äiti- ja neitohahmoisuus esiintyivät 1800-luvun puolivälissä kilpailevina ilmiöinä, esimerkiksi Zacharias 9

Topelius tuki alkuun kansallisuuden ilmaisemista äidillisen hahmon kautta. Topelius päätyi kuitenkin 
neitohahmon kannalle esim. Maamme kirjassa (Boken on Vårt land 1875) luomansa kansallisuuskuvan kautta. 
Neitohahmo sopi fennomaanitavoitteiden ajamisen lisäksi myös Venäjän vaikutuksesta irtautumista kannattavien 
”skandinavistien” agendaan. Reitala 1983, 34, 56, 58—59.

 Reitala 1983, 68. Myös esim. Valenius 2004; Maijala 2017, 41.10

 Reitala 1983, 116—117.11

 Gordon, Komulainen & Lempiänen 2002; Gordon & Lahelma 1998; Valenius 2004.12
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Suomalaista Teatteria sinällään on tutkittu melko laajasti, osin myös 

kansallisuusdiskurssin muodostumisen näkökulmasta.  Teatterin johtaja Kaarlo 13

Bergbomia on tutkinut kattavasti etenkin Pentti Paavolainen.  Ilona Pikkanen on 14

analysoinut teatterin ja kulttuurinationalismin suhdetta, ennen kaikkea Eliel Aspelin-

Haapkylän Suomalaisen Teatterin historiateoksissa rakentaman 

fennomaaninarratiivin näkökulmasta.  Lähimmäs omaa tarkasteluani asettuu 15

Hanna Suutelan Suomalaisen Teatterin naisnäyttelijöiden kansallista roolia 

analysoiva teos Impyet – Näyttelijättäret Suomalaisen Teatterin palveluksessa.  16

Suutela tarkastelee naisnäyttelijöitä fennomanian julkisina esitaistelijoina, mutta 

painotus on näyttelijöissä historiallisina henkilöinä. Teos toimi kuitenkin omalle 

tutkimukselleni voimakkaana inspiraationa nostaessaan esiin naisnäyttelijöiden 

monikerroksisen merkityksellisyyden suomalaisuuskuvaston muodostumisessa. 

Tarjoan laajan näytelmätekstiaineiston pohjalta Suomi-neitoon linkittyvistä 

representaatioista ja mielikuvista yksityiskohtaisemman analyysin ja syvennän näin 

ollen Suutelan avaamien tutkimussuuntien tarkastelua. 

2.2 Teoreettiset lähtökohdat 

Tutkimukseni teoreettinen kehys on muodostunut sen kautta, miten edellä kuvatut 

kansallisuuden- ja sukupuolentutkimukselliset lähtökohdat kommunikoivat 

tutkimusaineistosta nousseiden teemojen kanssa. Tutkimuskysymykset asettuivat 

lukuisille eri tutkimusalueille, ja käyttökelpoisimmat teoreettiset työkalut 

hahmottuivatkin työn kuluessa. Avaan teoreettista kehystä representaation, 

performatiivin ja diskurssin käsitteiden kautta. Representaatio läpäisee terminä 

 Tuorein Suomalaisen Teatterin historiaa kartoittava tutkimus on Kai Häggmanin Päänäyttämöllä: Suomen 13

Kansallisteatterin 150 vuotta (Helsinki: Tammi, 2022). Ennen tätä merkittävin oli pitkään (ennen kaikkea 
kattavuutensa vuoksi) Eliel Aspelin-Haapkylän neliosainen, voimakkaan fennomaaninen Suomalaisen Teatterin 
historia I—IV. (1906—1909). Erinomaiset ja tiiviimmät katsaukset teatterin historiaan tarjoavat myös mm. 
Pirkko Koski, Näyttelijänä Suomessa (Helsinki: WSOY, 2013); ”Ensimmäisen kotimaisen teatterin vaiheet ja 
tutkiminen” teoksessa Pirkko Koski (toim.) Niin muuttuu mailma, Eskoni. Tulkintoja kansallisnäyttämöstä. 
(Helsinki University Press, 1999. 4—23) sekä Mikko-Olavi Seppälä ja Katri Tanskanen, Suomen teatteri ja 
draama (Helsinki: Like, 2010).

 Paavolainen 2014; 2016; 2018.14

 Pikkanen 2010; 2012. Pikkasen lisäksi Suomalaisen Teatterin ja kulttuurinationalismin suhdetta on tutkinut 15

myös Steve Wilmer (esim. 2001).

 Suutela 2005. Myös 2001.16
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kaikki artikkelit. Performatiivin ja diskurssin käsitteet jäsentävät sen sijaan 

tutkimuksen kokonaislähtökohtia ja -tuloksia.  

2.2.1 Representaatio  

Kaikkia tutkimukseni artikkeleita sitoo yhteen representaation käsite. Käsitettä 

käytetään lukuisilla eri tieteenaloilla hyvin erilaisin tavoin ja määritelmin, minkä 

vuoksi näkemykset sen käyttökelpoisuudesta etenkin tieteidenvälisessä 

kommunikaatiossa ovat vaihdelleet. Tutkimuskysymykseni kannalta läheisimmäksi 

osoittautui representaation määritteleminen Tarja Knuuttilan ja Aki Petteri Lehtisen 

tapaan jonkin asian, ominaisuuden, ilmiön tai muun abstraktin käsitteen näkyvänä 

tai konkretisoivana edustajana tai ”ruumiillistumana”. Erilaiset merkit, kuvat, 

äänteet, mallit, melkein mikä tahansa voi representoida jotakin ”itsensä 

ulkopuolista”, toisin sanoen edustaa jotakin, joka ei itse ole tai voi sellaisenaan olla 

edustettuna. Käsite kytkeytyy läsnäolon ja poissaolon kysymyksiin: jokin 

”poissaoleva” korvautuu jollakin toisella läsnäolon muodolla, joka edustaa tai esittää 

poissa olevaa. Suomen kielen ilmaisut ”mielikuva” ja ”kielikuva” tavoittavat hyvin 

taiteen tutkimukseen soveltuvan representaatiokäsityksen.  17

Representaatio voi itsessään olla sekä materiaalinen että mentaalinen, mutta 

Knuuttilan ja Lehtisen mukaan se on kuitenkin aina välikappale, joka esittää tai 

edustaa jotakin ”itseään alkuperäisempää”. Käsitys pitää sisällään kysymyksen 

representaation välittyneisyydestä, siitä kuinka tietty ”läsnä oleva” voi välittää ”poissa 

olevan” olevan kohteen ominaisuudet.  Oman tutkimukseni osalta kysymys 18

kohdistuu ennen kaikkea siihen, miten Suomalaisen Teatterin ohjelmisto tai muu sen 

ympärillä tapahtunut toiminta voi tuottaa käsitystä suomalaisesta kansallisuudesta, 

jonka ymmärrän kulttuurisena ja sukupuolittuneena diskurssina. 

Markus Lammenranta viittaa artikkelissaan ”Taiteiden kielet ja maailmojen 

tekeminen” filosofi Nelson Goodmanin symboliteoriaan (Languages of Art 1968 ja 

Ways of Worldmaking 1978), jonka mukaan taideteoksena toimimisen välttämätön 

ehto on toimiminen symbolina. Symbolien käyttö ei kuitenkaan merkitse vain tiedon 

ja ymmärryksen lisäämistä maailmasta, vaan niiden maailmojen tekemistä, joita 

 Knuuttila & Lehtinen 2010, 7–12. 17

 Knuuttila & Lehtinen 2010, 11.18
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symbolit koskevat. Lammenranta viittaa Goodmanin perusteluihin, joiden mukaan 

maailmaa voidaan ymmärtää erilaisten symbolien kautta lukuisin eri tavoin, eikä 

mitään ennalta valmiiksi tehtyä maailmaa ole. Näin ollen: ”maailmoja on useita sikäli 

kuin niitä on yhtään. Vaikka nämä maailmat ovat todellisia maailmoja, ne eivät ole 

olemassa symbolien käytöstä riippumatta.”  Lammenrannan kiteytys istuu osaksi 19

tutkimukseni lähtökohtia. En lähesty aineistoani todellisuuden kuvana, vaan 

kansallista kuvastoa ja kansallisia merkityksiä tuottavana kokonaisuutena. 

Analyysissäni Suomalaisen Teatterin tuottama neitokuvasto hahmottuu 

representaationa, joka tuottaa ja ”tekee” fennomaanista todellisuutta.  

Tutkimukseni asettuu myös Leena-Maija Rossin representaatiotulkintojen 

läheisyyteen. Rossin edustaman, 1960-luvun puolivälissä syntyneen 

angloamerikkalaislähtöisen kulttuurintutkimuksen suuntauksen piirissä kulttuurisia 

merkityksiä, merkkejä, tekstejä ja representaatioita on tutkittu niin voimakkaasti, 

että representaatiotutkimuksen voi nähdä sen ydinalueena.  Rossi on tutkinut 20

representaatioita erityisesti sukupuolen esittämisen kautta ja tulkitsee ne politiikkana 

ja politisoivana tekemisenä. Politiikka hahmottuu Rossin mukaan edelleen 

kamppailuna merkityksistä: ”vakiintuneiden merkitysten saattaminen liikkeeseen, 

asioiden merkityksellistäminen uudelleen, on poliittinen teko.” 

Representaatiotutkimuksen ytimessä on kysymys siitä kuka/mikä/millainen symboli 

saa edustaa mitäkin asiaa.  21

Vuonna 1872 perustetun Suomalaisen Teatterin edustajat pyrkivät 

johdonmukaisesti esiintymään puoluepolitiikasta irrallisina toimijoina, mutta teatteri 

oli kiistatta yksi politisoituneen fennomanian keskeisiä kulttuurihankkeita ja siten 

lähtökohtaisesti poliittinen projekti.  Teatteritaide hahmottuu poliittisena myös 22

yleisellä tasolla. Teatteri ilmaisee taidemuotona aina tavalla tai toisella yhteisönsä 

sosiaalisia arvoja.  Näin ollen se tuottaa myös näiden arvojen mukaisia 23

representaatioita.  

 Lammenranta 2010, 109. 19

 Rossi 2010, 261.20

 Rossi 2010, 262.21

 Esim. Häggman 2022, 20.22

 Postlewait 2009, 45, 268.23
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Rossin mukaan representaatiot ovat aina valtasuhteiden muotoilemia, niiden 

kuvia tai sanallistumia: ”Representaatiot hyödyntävät ulottuvillamme olevia koodeja 

ja konventioita, jotka sekä rajoittavat representaatioiden merkityksiä että 

mahdollistavat niiden ymmärtämisen. Valtasuhteet — sukupuolittuneet, 

seksuaalistetut, etnistyneet ja rodullistuneet, iän ja yhteiskuntaluokan muotoilemat 

asemamme vallan verkostoissa — tuovat näitä konventioita ympärillemme.”  Toisin 24

sanoen valtasuhteet ovat suhteita, jotka tuottavat asioita. Representaatioiden 

poliittista tuottavuutta on sekin, että niiden voimaa voidaan käyttää asioiden 

luonnollistamiseen — ”itsestään selviksi totuuksiksi tekemiseen.”  Tälle ajatukselle 25

rakentuu myös oma tavoitteeni pyrkiä paikantamaan ja identifioimaan 

tutkimusaineistostani (tekstuaalisia) elementtejä, joita fennomaaniteatteri hyödynsi 

tuottaessaan ja luonnollistaessaan käsityksiä suomalaisesta kansallisuudesta. 

Teatteritaiteen kentällä representaation ajatusta voi hahmottaa historiallisesti 

osana valistuksen jatkumoa, osana emansipaation ja universaalien ihmisoikeuksien 

jatkuvaa laajenemista. Länsimaisen teatterin yleisöpohjat muuttuivat perusteellisesti 

1700-luvun kuluessa, ennen kaikkea porvariston nousun myötä. Tuolloin 

hoviteattereiden aiemmin tuottamat kuvastot alkoivat korvautua ”hyveellisen 

keskiluokan” representaatioilla. Nämä ideaalikuvastot yhdistyivät 1800-luvun 

kuluessa edelleen muun muassa nationalistisiin representaatioihin.   26

Representaatioiden muutos onkin jatkuvaa ja pysäyttämätöntä. Myös tässä 

tutkimuksessa tarkastellun ajanjakson jälkeen teatterin tuottamat representaatiot 

ovat muiden kulttuuristen representaatioiden tavoin jatkuvasti muuttuneet ja 

moninaistuneet.  Omassa ajassamme käsite on kuitenkin noussut aiempaa 27

laajempaan keskusteluun, jopa monien aikamme kulttuuristen keskustelujen 

ytimeen. Myös teatterin tekijät ja kokijat (katsojat) ovat viimeisten vuosien aikana 

 Rossi 2010, 263.24

 Rossi 2010, 270.25

 Keskustelu esittävien taiteiden historian lehtori FT Jukka von Boehmin kanssa 30.9.2022. Porvarillisen 26

tunnekulttuurin kehityksestä teatterin kontekstissa ks. esim. Bruce McConachie: ”Theatres for knowledge 
through feeling, 1700-1900”. Teoksessa Williams, Gary Jay & Phillip B. Zarrilli (toim.) Theatre Histories: an 
Introduction. 2nd ed. New York: Routledge, 2010. 314—337.

 Esimerkkinä: naturalismin myötä teatteriin tulivat alisteisessa asemassa olevien, yhteiskuntaryhmien 27

representaatiot ja 1900-luvun alkupuolella vallankumouksellisen työläisen kuvaukset. 1900-luvun jälkipuolella 
seksuaalivähemmistöjen representaatiot laajentuivat kuvaamaan kohdettaan myös muilla tavoin kuin 
naurunalaisuuden tai traagiseen tuhoon päätymisen kautta. Keskustelu esittävien taiteiden historian lehtori FT 
Jukka von Boehmin kanssa 30.9.2022.
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käyneet aktiivista keskustelua teeman ympärillä. Representaatioita tuottavilla 

kentillä ymmärretään, etteivät representaatiot pelkästään kuvaa jo olemassa olevaa 

todellisuutta, vaan niiden kautta on mahdollista muovata ja uudistaa vallitsevaa 

ajattelua.  28

Teatterihistorian tutkimuksessa representaation käsitteeseen on pureuduttu 

ennen kaikkea sitä kautta, millaisin metodein ja välinein historioitsija voi kuvata — 

representoida — mennyttä.  Teatterihistorian käsitys representaatiosta on pitkään 29

määrittynyt länsimaisen filosofian ja estetiikan pohjalta peilaamisen, eli 

”totuudenmukaisen” kopion tuottamisen (mimesis I) ja vaihtoehtoisen version 

tuottamisen (mimesis II) välisen kahtiajaon kautta.  Vaikka jako on melko 30

yhteneväinen aiemmin kuvaamani Knuuttilan ja Lehtisen määritelmän kanssa, en 

koe teatterihistoriallista representaatiomallia tässä yhteydessä relevanteimmaksi. 

Koska tavoitteeni ei niinkään ollut menneisyyden tapahtumien kuvaaminen, ei 

huomioni tässä yhteydessä kohdistunut siihen miten historioitsijana representoin 

mennyttä, vaan ennen kaikkea representaatioon itseensä. 

2.2.2 Performatiivi 

Tutkimukseni teoreettisessa kehyksessä representaation käsitettä täydentää näkemys 

representaatioista performatiiveina eli asioita aikaansaavina toistotekoina.  31

Artikkelitasolla en käytä termiä sellaisenaan, mutta kokonaisuuden kannalta käsitys 

kansallisuuden performatiivisesta rakentumisesta on oleellinen. Performatiivi toimii 

 Esim. ”This anthology takes seriously the fact that representations do not simply re-present an already existing 28

reality but are also doors into making new futures possible. Indeed, the terms of representations require novel 
critical attention today precisely because of their formative and transformative power.” Gossett, Reina, Stanley, 
Eric A. & Johanna Burton. ”Known Unknowns: An Introduction to Trap Door”. Teoksessa Gosset, Reina, 
Stanley, Eric A. & Johanna Burton (toim.). Trap Door: Trans Cultural Production and the Politics of Visibility. 
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2017. xv—xxvi. xviii.

 Teatterihistoriografian metodeja tarkastelevassa kokoomateoksessa Representing the Past: Essays in 29

Performance Historiography (University of Iowa Press, 2010) representaatio-käsite nähdään kuitenkin niin 
merkittävänä, että se toimii kattokäsitteenä koko teokselle: ”We wanted the idea of representation, as it applied to 
the discipline of history, to serve as the unifying topic of the collection.” Canning & Postlewait 2010, 7.

 Eronteko ”todellisen” maailman ja siitä muodostettujen käsitysten ja määritelmien välillä on Canningin ja 30

Postlewaitin mukaan säilynyt representaation idean keskeisenä ongelmana aina Platonin ja Aristoteleen 
mimesiksen tarkoitusta ja luonnetta ruotivista keskusteluista Paul Ricoeurin mimesis-teorioihin saakka 
(viittaavat Ricoeurin teokseen Time and Narrative 1985). Canning ja Postlewait kannustavat 
(teatteri)historioitsijaa kuitenkin näkemään tämän jaon ohi, sillä vaikka historiallinen esitys pyrkisi tarjoamaan 
kohteestaan kuinka objektiivisen kuvan tahansa, se on jossain määrin aina vääristynyt välittäjänsä subjektiivisen 
kosketuksen kautta. Canning & Postlewait 2010, 10—12. 

 Rossi 2010, 266.31
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kattokäsitteenä artikkeleissa eri tavoin tarkastelluille tekstuaalisille eleille, 

symboleille ja ”teoille” joiden kautta kansallisuuden ideaa ja kokemusta tuotettiin ja 

vakiinnutettiin.   32

Performatiivisuuden ajatus on levinnyt erilaisille sukupuolentutkimuksen 

kentille ennen kaikkea Judith Butlerin ajattelun kautta. Sukupuolentutkimuksen 

klassikoksi muodostuneessa teoksessaan Gender Trouble: Feminism and the 

Subversion of Identity (1990) Butler on kuvannut sukupuolta ja seksuaalisuutta 

yhteiskunnan ja kulttuurin muovaamina ilmiöinä, jotka luodaan performatiivisesti, 

erilaisten tekojen ja eleiden ja niiden toiston kautta. Butlerin ajatuksia 

performatiivisuudesta on sovellettu ja kehitetty edelleen lukuisilla aloilla.  Oman 33

tutkimukseni osalta Butler asettuu tietyllä tapaa jo edellisessä luvussa kuvattuun 

aiemman tutkimuksen kenttään, mutta ennen kaikkea hänen ajattelunsa kulkee 

mukana tutkimukseni teoreettisessa kehyksessä.   

Butlerin lähestysmistapa antaa keskeiset lähtökohdat kansallisuuden 

performatiivisen luonteen tarkastelulle, etenkin sen nivoutuessa yhteen sukupuolen 

tuottamisen kanssa. Butlerin kautta on mahdollista hahmottaa myös 

tutkimusteemaani sisäänrakennettuja, valtarakenteisiin ja vallan käyttöön 

kytkeytyviä kysymyksiä. Kansallisuus (kuten sukupuolikaan) ei ole yksittäinen teko, 

vaan toistoa ja rituaali. Ennen kaikkea on kyse siitä, että tietyllä tavalla muodostetut 

käsitykset ja kokemukset ovat tiettyjen valintojen tulosta ja voisivat näin ollen 

rakentua myös toisin.  34

Oman lähestymiseni taustalla on myös ajatus sosiaalisesta konstruktionismista, 

jonka mukaan tieto ja todellisuus, mutta myös niiden rakenteet ja niihin kuuluvat 

ilmiöt muodostuvat sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovaikutuksessa, kielen käytön ja 

muiden performatiivisten eleiden kautta.  Teatteri ymmärretään performatiivisena 35

taidemuotona. En kuitenkaan tutki teatterin performatiivisuutta sinällään, vaan 

kokemusta kansallisuudesta naishahmoisena entiteettinä, jota tekstien tason 

 Valenius 2004; Lempiäinen 2002.32

  Ks. esim. Sederholm, Helena. ”Performatiivinen taide ja naisidentiteettien rakentaminen”. Teoksessa Pauline 33

von Bonsdorff & Anita Seppä (toim.) Kauneuden sukupuoli. Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Helsinki: 
Gaudeamus, 2002. 76—106.

 Butler 2006, esim. 25, 235—236. 34

  Ihalainen & Valtonen 2022, 17; Jokinen, Juhila & Suoninen 1993a, 9; Jokinen, Juhila & Suoninen 1993b, 1735
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performatiiviset teot ja teatterin mahdollistama toisto synnyttivät.  

Teatterissa toisto on usein muita taidemuotoja kouriintuntuvampaa. Sen lisäksi, 

että samat tai keskenään hyvin identtiset narratiivit oli Suomalaisessa Teatterissakin 

mahdollista kokea moneen kertaan, nähtiin usein myös samat henkilöt toistuvasti 

ruumiillistamassa samantyyppisiä tarinoita ja kuvastoja. Huomionarvoista on, että 

kansallisuuden ja sukupuolen (naiseuden) käsitteitä yhteenkietovien mielikuvien 

toistaminen on usein tapahtunut juuri sellaisilla performatiivisten käytäntöjen 

[perfomative practices] kentillä, joilla naiset ovat pyrkineet luomaan itselleen julkista 

näkyvyyttä.  Teatteri oli yksi keskeisimmistä ja ainoista naisten julkisen toiminnan 36

kentistä 1800-luvun jälkipuolen Suomessa.  

Tutkimuksessani performatiivit hahmottuvat välineinä, joilla oli mahdollista 

rakentaa kansallisuuden mielikuvia, mutta myös legitimoida halutunlaista 

yhteiskuntarakennetta ja sitä tukevia sukupuolikäsityksiä ja -positioita. Sosiaalinen 

konstruktionismi tarjoaa mahdollisuuden tarkastella teatterin kontribuutiota 

suomalaisuuden naishahmoisuuden muodostamisessa ja samalla myös 

yhteiskunnallisen, sukupuolittuneen todellisuuden rakentumisessa. Marja Vuorinen 

kiteyttää sosiaalisen konstruktion periaatteen: ”abstraktit oliot syntyvät, pysyvät yllä 

ja muuntuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ne ovat olemassa koska uskomme 

niiden olevan olemassa. Ne ovat tietynlaisia koska ajattelemme ne tietynlaisiksi.”   37

Sukupuolentutkimus on usein hyödyntänyt sosiaalisen konstruktionismin 

ajatusta suhtautuessaan lähteisiin kielellisinä dokumentteina, jotka eivät kerro 

todellisuudesta, vaan sen sijaan tuottavat sukupuolten ”todellisuutta” — sukupuolta 

määrittävää diskurssia.  Kielen käyttö ei siis ainostaan kuvaa maailmaa, vaan 38

merkityksellistää, rakentaa ja uusintaa sosiaalista todellisuuttamme. Arja Jokinen, 

Kirsi Juhila ja Eero Suoninen ovat kuvanneet, kuinka kieltä käyttäessämme 

”konstruoimme eli merkityksellistämme ne kohteet, joista puhumme tai 

kirjoitamme.”  Merkityssysteemit eivät kuitenkaan synny sattumanvaraisesti 39

yksilöiden toimesta, vaan rakentuvat osana erilaisia sosiaalisia käytäntöjä.  40

 Wenk 2000, 73. Myös Valenius 2004, 14—15.36

 Vuorinen 2010, 56.37

 Ihalainen & Valtonen 2022, 36.38

 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993b, 18. Kursiivi kirjoittajien. 39

 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993b, 21.40
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Suomalaisen Teatterin ja aikakauden fennomaanikentän (sosiaalisissa) käytänteissä 

syntyneet kulttuuriset merkitykset näyttäytyvät kielen kaltaisina välineinä ja 

välittäjinä. Myös ne muodostuivat historian kuluessa, eri toimijoiden vaikutuksesta ja 

niiden kautta on määritelty asioita ja ilmiöitä.  

Varhainen feministinen taiteentutkimus kritisoi analysoimiaan teoksia siitä, 

ettei niiden kuvaus naisista passiivisina katseiden kohteina vastannut naisten 

todellisuutta. ”Todellisuuskritiikistä” on sittemmin siirrytty tarkastelemaan sitä, 

millaista kuvaa taideteoksissa tai muissa tarkastelun kohteissa pyritään 

synnyttämään, millaista tilaa valituilla representaatioilla pyritään luonnollistamaan, 

millaiset mielikuvat olivat (ja ovat) toimivia ja miksi. On ymmärretty, että 

kaikenlaiset kuvat ovat valintojen ja rajausten tulosta. Lisäksi representaatiot 

pikemminkin jatkavat merkitysprosessia kuin heijastavat jotakin valmista.  41

Myöskään oman tutkimukseni pyrkimys ei ollut tarkastella sitä kuinka 

”totuudenmukaisesti” Suomalaisen Teatterin tuottama neitorepresentaatio edusti 

”kohdettaan”, vaan sitä millaista todellisuutta sen kautta pyrittiin tuottamaan sekä 

aikalaistasolla että historiankirjoituksen myöhemmän merkityksenannon kautta.  

Se, että ilmiöistä puhutaan representaatioiden tuottamina, ei kiellä niiden 

materiaalista olemassaoloa. Esimerkiksi sukupuolesta tai seksuaalisuudesta 

puhuminen representaatioina ei tarkoita, etteikö niitä olisi materiaalisesti tai 

fyysisesti olemassa. Puhumalla representaatioista pyritään ennen kaikkea 

kiinnittämään huomio asioiden sosiaaliseen ja kulttuuriseen muotoutumiseen ja 

representaatioiden normittavaan luonteeseen.  Myös kansallisuuden naishahmoinen 42

representaatio on itsessään aineeton, mutta sen vaikutukset näkyvät materiaalisen 

todellisuuden erilaisissa sukupuolittavissa käytännöissä. 

Konstruktionalismin ytimessä on ajatus siitä, että pystymme hahmottamaan 

maailmaa vain antamalla sille merkityksiä. Konstruktionalistiset suuntaukset 

katsovatkin kulttuurisen ja sosiaalisen todellisuuden olevan ennen kaikkea erilaisin 

representaatioin tuotettua ja sellaisena moninaisten intressien ja ideologioiden 

läpäisemää.  Suuntausta on kuitenkin kritisoitu siitä, että tiedollinen kosketus 43

kulttuuristen representaatioiden ulkopuoliseen todellisuuteen olisi toisinaan vaarassa 

 Rossi 2010, 267–268.41

 Rossi 2010, 268—269.42

 Rossi 2010, 268. 43
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kadota ja että representaation käsite kärsii inflaation, jos todellisuus nähdään vain 

itseensä viittaavien representaatioiden kehänä.  Harri Veivon mukaan esimerkiksi 44

kirjallisuus taidemuotona ”representoi ja representoi representaatioita sekä pohtii ja 

kehittelee tätä prosessia.”  Tietty kehämäisyyden kokemus nousi esille myös oman 45

tutkimukseni yhteydessä. Esimerkiksi useat näyttelijä Ida Aalbergin roolien ja hänen 

julkisuuskuvansa kautta tuotetut performatiiviset eleet muodostivat tulkintani 

mukaan Suomi-neidon representaatiota (artikkeli III), joka taas oli ja on itsessään 

monien muiden asioiden representaatio. En kuitenkaan kokenut tätä ongelmana. 

Suomalaisen Teatterin tuottamat representaatiot merkityksellistivät uudelleen 

olemassa olevia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja sukupuoleen liittyviä kuvastoja. 

Suomalaisuusprojektiin sitoutuneen fennomaanisen teatterin jakamina niihin 

muodostui oma kerroksensa, joka jatkoi merkitysprosessia edelleen. On myös 

huomioitava, ettei merkityksen muodostumisen liikkeellepanija (tässä tapauksessa 

Suomalainen Teatteri ja sen taustalla toimineet fennomaanit) ole koskaan niiden 

ainoa tuottaja, vaan merkityksiä tuottavat yhtä lailla merkitysten tulkitsijat. Sen 

vuoksi representaatioita on tärkeä tarkastella nimenomaan merkitysprosesseina.  46

Tätä kautta myös tässä tutkimuksessa tarkasteltujen representaatioiden mahdollinen 

kehämäisyys tulee ymmärretyksi ennemminkin fennomaanista 

suomalaisuuskäsitystä rakentavana kerroksisuutena. 

Vallan ja ideologian rakentumisen moninaisuutta tarkastellessaan 

representaatiotutkimus nostaa esille myös hegemonian ja legitimaation käsitteet. 

Hegemonialla tarkoitan yhteiskunnan eri alueiden hallintaa poliittisessa, 

kulttuurisessa ja ideologisessa mielessä. Hegemonian tavoittelu on laajalla rintamalla 

käytävää ”kamppailua”, jossa pyritään luomaan kokemusta yhteisön 

samanmielisyydestä, hyödyntämällä yhteiskunnan instituutioita ja kielenkäytön 

ideologisia vaikutusmahdollisuuksia.  Hegemoninen diskurssi esiintyy ikään kuin 47

luonnollisena, kyseenalaistamattomana totuuden järjestelmänä. Mitä useammin ja 

 Knuuttila & Lehtinen 2010, 9.44

 Veivo 2010, 136.45

 Rossi 2010, 270.46

 Mäkinen 2001, 26. Mäkinen kiteyttää hyvin hegemonian käsitteen teatterihistorian kentällä, viitaten 47

seuraaviin: Fairclough, Norman. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1992 ja McConaghie, 
Bruce. ”Using the Concept of Cultural Hegemony to Write Theatre History”. Teoksessa Thomas Postlewait & 
Bruce McConachie (toim.) Interpreting the Theatrical Past: Essays in the Historiography of Performance. Iowa 
City, IA: University of Iowa Press, 1989. 
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useammassa yhteydessä tietyn diskurssin osat toistuvat, sitä hegemonisemmasta 

diskurssista on kyse ja sitä vahvemmin se vaikuttaa yhteiskunnan käytäntöihin.  48

Luonnollistamisen kautta hegemoninen diskurssi legitimoi tiettyä asiantilaa ja sitä 

ylläpitävää valtarakennetta. Legitimoinnin kautta valta-asetelmat hahmottuvat 

itsestään selvinä ja kyseenalaistamattomina, vaikka ne olisivat vain yksi mahdollinen 

asioiden tila.  49

Merkityksiä luovat prosessit kantavat mukanaan ideologisia seurauksia. Ne 

eivät välttämättä ole eksplisiittisesti läsnä analysoitavassa aineistossa, vaan ne 

hahmottuvat aineistoon nojaavan, toisinaan spekulatiivisenkin päättelyn tuloksina. 

Tutkijan onkin pohdittava millaisia mahdollisia asioita tarkastelun kohteena oleva 

diskurssi voi olla oikeuttamassa, vaikka ideologisia visioita tai tavoitteita ei olisi 

kirjattu aineistoon sellaisinaan.  Toinen kysymys on se, onko diskurssien 50

hegemonisoitumisprosessien taustalta paikannettavissa tietoista toimintaa vai 

tuottavatko toimijat hegemoniaa rakentavia performatiivisia tekoja 

”huomaamattaan”? 

Tarkastelemalla teatteriohjelmistoa ja teatterin kontekstissa synnytettyjä 

representaatioita tutkimukseni asettuu analysoimaan prosesseja, joissa hegemonisia 

diskursseja on tuotettu ja uusinnettu, joissa tiettyjen käytäntöjen ja oletusten 

sosiaalisesti tuotettu alkuperä toistojen myötä hämärtyy tai katoaa ja joissa kyseiset 

käytännöt ja oletukset alkavat näyttää luonnollisilta itsestäänselvyyksiltä. 

Suomalaisen Teatterin tuottaman neitorepresentaation osalta kyseessä olivat 

fennomaanisen suomalaisuuskäsityksen sisälle rakentuneet (sukupuolittuneet) 

valtasuhteet ja niiden luonnollistuminen. 

2.2.3 Rakenne/diskurssi 

Artikkeleissa olen määritellyt tarkastelevani kansallisuuksia ja kansakuntia sekä niitä 

tukevia binäärisiä sukupuolikategorioita kuvitteellisina, kulttuurisidonnaisina ja 

historiallisina rakenteina (tai konstruktioina). Rakenne ei ole käsitteenä ongelmaton. 

Se johtaa ajatukset helposti ihmisen toiminnasta irralliseen ”koneistoon”, johon 

 Vuorinen 2010, 56—57.48

 Mäkinen 2001, 26.49

 Jokinen & Juhila 1993, 97.50
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yksilöillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Teoksessa Suomalaisen yhteiskunnan 

historia 1400-2000. Osa 1: Rakenteet ja instituutiot Petri Karonen, Pertti Haapala ja 

Nils Erik Villstrand erittelevät rakenteen ja toimijan käsitteiden usein ongelmallista 

suhdetta. Kirjoittajat kuvaavat yhteiskunnan piirteitä ja toimintamekanismeja 

rakenteina, mutta painottavat ymmärtävänsä niin mekanismit kuin rakenteetkin 

viime kädessä toimijuutena. Toimijuuden he hahmottavat edelleen yksittäistä 

subjektia laajemmin vuorovaikutuksena subjektien ja erilaisten olosuhteiden, kuten 

ajan, paikan ja tilanteiden välillä.  51

Näistä lähtökohdista käsin rakenne-käsitteen käyttö on myös oman 

tutkimukseni kontekstissa mahdollista. Keskeistä on ymmärtää, että kaikki 

yhteiskunnan rakenteet ovat ihmisten toiminnan tuloksia ja niitä ylläpitävät ihmisten 

teot. Rakenteina tulevat näin ymmärretyiksi instituutioiden ohella säännöt ja tavat, 

jotka ohjaavat tai rajaavat ihmisten tekemisiä. Kuten Karonen, Haapala ja Villstrand 

kiteyttävät: ”Rakenteen hahmottaminen on siten tavallaan tutkimustulos, joka kertoo 

toiminnan syy- ja seuraussuhteista.”  52

Rakenne-käsitteen sijasta (tai ohella) väitöstutkimukseni artikkeleita yhdistävää 

tutkimustehtävää voi kuitenkin hahmottaa myös diskurssianalyyttisten lähtökohtien 

kautta. Diskurssianalyysi ei ole selväpiirteinen ja yksiselitteinen analyysimenetelmä. 

Se määritellään usein Michel Foucalt’n tuotantoon pohjautuvana menetelmien 

joukkona, jonka keskeisenä tutkimuskohteena on institutionaalinen valta ja sitä 

tuottavat kielenkäytön tavat.  Menetelmäjoukko on jakautunut eri koulukuntiin 53

ennen kaikkea siinä, miten ne hahmottavat diskursiivisen vallan jakautumisen ja 

yksilön aseman diskurssien rakentumisessa.  Erilaisia diskurssianalyyttisia 54

tutkimusasenteita yhdistää kuitenkin ymmärrys kielellisistä käytänteistä todellisuutta 

ja sitä koskevia merkityksiä tuottavina ja muokkaavina tekoina.  55

Oman tutkimukseni kannalta pidän perusteltuna ”kriittiseksi 

diskurssianalyysiksi” (critical discourse analysis) määriteltyä lähestymistapaa, jossa 

tarkasteluun asettuvat ennen kaikkea sosiaalisiin tapoihin ja toimiin sitoutuneet, 

 Haapala, Karonen & Villstrand 2022, 19–20.51

 Haapala, Karonen & Villstrand 2022, 19—20.52

 Ihalainen & Valtonen 2022, 34—35; Pyykkönen & Valtonen 2022, 40.53

 Ihalainen & Valtonen 2022, 35, 63.54

 Pyykkönen & Valtonen 2022, 64.55
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valta-asemia tuottavat ja purkavat kielelliset käytänteet.  Tutkimuksessani 56

suomalaisuuden naishahmoinen representaatio hahmottuu tietyin kielellisin välinein 

ja käytäntein tuotettuna. Samalla kyseinen representaatio oli myös itsessään 

fennomaanista valtaa tuottava performatiivinen käytänne. 

Sukupuolentutkimus on hyödyntänyt diskurssianalyyttisia asetelmia etenkin 

tarkastellessaan normien tuottamista.  Diskurssianalyysia on sovellettu myös 57

kansallisen identiteetin muodostumista tarkastelevissa tutkimuksissa. Päivi Rantasen 

suomalaisuuskokemuksen muotoutumista käsittelevä tutkimus, jonka nostin esille 

aiempaa tutkimusta käsittelevässä luvussa, tarjoaa temaattisten yhtymäpintojen 

ohella tutkimukselleni myös teoreettista tarttumapintaa. Rantasen tutkimuksessa 

diskurssit hahmottuvat ”suomalaista kansaa” koskevina määritelminä tai kuvauksina, 

joissa kansa representoidaan, eli ”tuotetaan merkitykselliseksi objektiksi ja kuvataan, 

millainen tuo objekti on”. Näissä diskursseissa kansaan kiinnitetään merkityksiä, 

jotka ovat osa ”kulttuuria ja yhteiskunnallisia käytäntöjä rakenteistavaa toimintaa.”  58

Käyttökelpoisen mallin diskurssianalyyttiselle tutkimustavalle antaa myös 

Marja Vuorisen väitöstutkimus Kuviteltu aatelismies  : aateluus viholliskuvana ja 

itseymmärryksenä 1800-luvun Suomessa. Vuorinen tarkastelee diskurssia, jonka 

kautta 1800-luvun sivistyneistö muodosti tietynlaista käsitystä aatelistosta ja sitä 

kautta omaa identiteettiään. Diskurssi määrittyy tutkimuksessa puhetavaksi, joka 

tuottaa itsensä aina uudelleen ja joka tulee ymmärretyksi vain osana sosiaalista, 

poliittista, kulttuurista ja intertekstuaalista kontekstiaan. Ennen kaikkea diskurssi 

kuljettaa mukanaan arvoja ja ohjaa kohti niiden mukaisia valintoja.  59

Vuorinen tarkastelee sivistyneistön aatelistodiskurssia analysoimalla tietyn 

ideologian kielellisiä ilmenemistapoja kaunokirjallisissa teksteissä. Omassa 

tutkimuksessani analyysin kohteena ovat niin ikään fennomaanisen ideologian 

ilmenemistavat. Sanomalehtikirjoitusten ja osin myös kirjetekstien osalta 

tutkimusaineistoni voi nähdä aatteellisena ilmaisuvälineenä. Kaikkien 

 Ihalainen & Valtonen 2022, 35, 63. Kriittinen diskurssianalyysi ks. myös esim. Fairclough, Isabela & 56

Fairclough, Norman. Political Discourse Analysis: a Method for Advanced Students. London: Routledge, 2012.

 Pyykkönen & Valtonen 2022, 41.57

 Rantanen 1997, 15.58

 Vuorinen 2010, 56. Vuorisen tutkimus tarjoaa oman tutkimukseni kannalta kiinnostavia näkökulmia myös 59

temaattisen sisältönsä kautta, analysoimalla viholliskuvan rakentamista, mikä ideaalikuvaston luomisen ohella 
tuki myös fennomaanista identiteetin rakennusta. Vuorinen avaa sivistyneistön tavoitteita toiminnan taustalla ja 
sitä, miten sivistyneistö käytti julkisuuden eri osa-alueita tavoitteiden saavuttamiseen.
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näytelmätekstien ei sen sijaan voi sanoa olevan fennomanian ilmenemismuotoja 

sellaisinaan, sillä niiden kirjoituskontekstit vaihtelevat, eivätkä tekstit ole useinkaan 

alkuperältään sidoksissa suomalaisuusaatteeseen. Diskurssianalyyttisen 

historiantutkimuksen on kuitenkin mahdollista tulkita tekstien tuottamia 

merkityksiä eri tavoin eri esittäjien tai esittämiskontekstin mukaisesti.  Osana 60

ideologisesti muodostuneen ja ideologisen tehtävän omaksuneen taidelaitoksen 

toimintaa tutkimuksessani analysoidut näytelmätekstit asettuvat osaksi fennomaani-

ideologista ilmaisukenttää. 

Diskurssi voi olla näennäisesti vähämerkityksinen. Jäsentäessään maailmaa 

koskevia havaintojadiskurssit kuitenkin järjestävät todellisuutta koskevia käsityksiä.  61

Huomio pätee myös tässä tutkimuksessa analysoituun, usein harmittomana ja 

kepeänä viihteenä ymmärrettyyn teatteriohjelmistoon. Oli kyseessä kuinka arkiselta 

vaikuttava diskurssi tahansa, sen vakiintumisessa on aina kyse valtataistelusta, siitä 

kuka saa haltuunsa auktoriteettiposition, josta käsin tiettyä asiaa koskevan puheen 

tuottamisen muotoja ja sisältöjä on mahdollista hallita. Diskurssin sisällön lisäksi 

hallitseva taho voi päättää miten ja missä yhteyksissä sitä käytetään, mitkä lausumat 

pääsevät esiin ja mitä suljetaan pois.    62

Tämän tutkimuksen yhteydessä diskurssin käsite itsessään hahmottuu 

sosiaalisena merkityksenmuodostusprosessina. Tällä tavoin diskurssin määrittelevä 

tutkimus kohdistuu usein toimijoihin, joilla on valtaa sen suhteen, millaiseksi 

diskurssi muodostuu, analysoiden näiden toimijoiden merkityksenantoa ja niitä 

ehdollistavia käytäntöjä.  Käsillä olevassa tutkimuksessa tuo toimija oli ensisijaisesti 63

Suomalainen Teatteri, jonka toimintaa ehdollisti fennomaani-ideologinen ympäristö. 

Sekä Suomalainen Teatteri että fennomaaninen toimintaympäristö rakentuivat 

olemassa olevista ihmisistä. Suomalaisen Teatterin ohjelmistoa käsittelevien 

artikkelien (I—II) osalta yksilöiden tarkoitusperät eivät kuitenkaan olleet 

lähtökohtainen tarkastelun kohde. Analysoin näytelmien kautta rakentuvia 

temaattisia kokonaisuuksia, joten yksittäisten kirjailijoiden intentiot jäivät 

tutkimuskehyksen ulkopuolelle. Toisin sanoen, näytelmiä ei tarkasteltu niiden 

 Pyykkönen & Valtonen 2022, 44.60

 Vuorinen 2010, 57.61

 Emt.62

 Pyykkönen & Valtonen 2022, 41–42.63
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kirjoittajien aatteellisten näkemysten ilmaisuna, tai tietoisesti sukupuolittuneen 

kansallisuuden kuvaamiseen kirjoitettuina.  

Näyttelijä Ida Aalberg nousi tutkimuksessani yksilönä esille, ja häneen liittyviä 

kysymyksiä voi lähestyä diskurssianalyyttisestä näkökulmasta. Tietynlaisen kuvaston 

ja sosiaalisen todellisuuden tuottamisen lisäksi representaatioilla on mahdollista 

rakentaa diskurssin sisällä toimiville yksilöille kiinteään persoonallisuuteen sidottuja 

subjektipositioita — ideologisia minuuksia. Ne ovat yksinkertaistusten ja toiston 

kautta muodostuvia identiteettejä, jotka rakentuvat yhteiskunnan kannalta tärkeiden 

funktioiden palvelemiselle ja voivat olla äärimmäisen vallankäytön ilmentymiä.  64

Artikkelin III kohdalla kysymys oli siitä, miten Ida Aalbergille pyrittiin persoonansa 

ja esittämiensä roolihenkilöiden kautta muodostamaan juuri tietynlainen, 

fennomaanista suomalaisuusdiskurssia tukeva asema, mutta myös siitä, miten 

hänelle luotiin käsitystä omasta merkityksestään ja siihen sisäänkirjoitetusta 

moraalisesta ja kansallisesta vastuusta. 

Artikkelissa IV Ida Aalberg asettui sen sijaan tarkasteluun fennomaaniseen 

suomalaisuusdiskurssiin osallistuneena ja sitä aktiivisesti muodostaneena toimijana. 

Yksilöiden toiminta diskurssiin osallistuvina subjekteina hahmottuu sen mukaan, 

miten he kytkeytyvät siihen valtasuhteidensa ja -asemiensa mukaisesti.  Aalbergin 65

kohdalla kysymys oli erityisesti siitä, miten uran varhaisvaiheessa luotu asema 

fennomaanisen suomalaisuuskuvaston ruumiillistajana mahdollisti hänelle 

myöhemmän toiminnallisen position. Keskeistä oli Aalbergin oma suhtautuminen 

diskursiiviseen asemaansa ja tuon aseman hyödyntäminen.  

3 TUTKIMUSAINEISTOT JA METODIT 

3.1 Aineistot 

Tutkimusaineistoni muodostui useasta kokonaisuudesta: näytelmäteksteistä, 

sanoma- ja aikakauslehtikirjoittelusta, kirjeaineistoista sekä eri aikakausien 

historiankirjoituksesta.  

 Jokinen & Juhila 1993, 92, 99.64

 Pyykkönen & Valtonen 2022, 52.65
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Esittelen tässä käyttämäni aineistoryhmät lajeittain, tehdäkseni mahdollisimman 

läpinäkyväksi pohjan jolle tulkintani rakentuvat. Aineistojen käyttöä avaan vielä 

tarkemmin metodologisia valintoja ja tutkimuseettisiä kysymyksiä koskevissa 

luvuissa.  

Artikkelien I—II, ja osin myös artikkelin III aineisto muodostui Suomalaisen 

Teatterin ohjelmistosta vuosina 1872—1882. Olen tarkastellut ja analysoinut tuolloin 

esitettyjä näytelmätekstejä Teatterimuseon arkistossa säilytettävistä, Suomalaisen 

Teatterin alkuperäisistä pääkirjoista ja roolivihkoista. Yhteensä väitöstutkimusta 

varten luettuja, pääosin käsin kirjoitettuja näytelmätekstejä kertyi 97 näytelmän 

verran , mutta artikkeleihin valikoituneet teemat rajasivat viitattujen tekstien 66

lopullista määrää. Viitattujen näytelmien tiedot on artikkelikohtaisen 

tutkimuskirjallisuuden tavoin kirjattu artikkelien lähdeluetteloihin.  

Artikkelissa I aineisto muodostui kymmenen ensimmäisen toimintavuoden 

aikana esitetyistä, aikakaudella kotimaisiksi luokitelluista teksteistä, joita identifioin 

yhteensä 42 kappaletta. Näistä näytelmistä 32:ssa oli nuori naishahmo, jota oli 

mahdollista tarkastella suhteessa kansallisuuden sukupuolittuneen rakentumisen 

kysymyksiin. Artikkelissa II tarkastelin kotimaiseksi määritellyn ohjelmiston rinnalla 

saman aikakauden tuontiohjelmistoa, tavoitteenani vertailla näissä representoituvia 

naiseuden ja kansallisuuden kuvastoja. Näytelmien lukumäärän kasvaessa 

voimakkaasti edelliseen artikkeliin verrattuna, rajasin tarkasteluajanjaksoa 

tiiviimmäksi, vuosiin 1872—1876. Artikkelista I oli rajautunut ulos aineistosta 

nousseita teemoja, joiden tarkastelua halusin jatkaa. Ydinkysymykseksi artikkeliin II 

nousi ohjelmiston naishahmoja leimannut orpous, ja vielä tarkemmin äidittömyys. 

Ajanjaksolla esitetyistä 82:sta näytelmästä tämä teema esiintyi 42:ssa näytelmässä, 

joista muodostin artikkelin lopullisen aineistokorpuksen. Artikkelissa III 

näytelmäaineisto rakentui Ida Aalbergin varhaisten roolitöiden mukaisesti niistä 

vuosina 1874—1880 esitetyistä näytelmistä, joissa Aalberg esiintyi. Artikkelissa 

suoraan viitattuja näytelmiä oli yhteensä 14 kappaletta, mutta artikkeleissa I ja II 

analysoidut ohjelmistoaineistot loivat pohjaa myös Aalbergin roolien temaattiselle 

tarkastelulle. Roolien tarkastelu rajautui Aalbergin uran käynnistymisestä aikaan, 

jolloin Aalberg alkoi saavuttaa aseman monitulkintaisempien, etenkin Henrik 

 Luku sisältää vuosina 1872—1882 esitetyt kotimaisiksi luokitellut näytelmät (42 kpl) ja vuosina 1872—1876 66

esitetyt ulkomaiset näytelmät (55 kpl). Kokonaislistaus kirjoittajan hallussa. 
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Ibsenin näytelmien realististen naishahmojen tulkkina ja hänen oma valtansa 

rooleihin alkoi kehittyä huomattavaksi. 

Suomalaisen Teatterin ohjelmistoa ei ole aiemmin analysoitu samalla 

systemaattisuudella ja laajuudella kuin tässä tutkimuksessa. Etenkin alkuvuosien 

ohjelmisto on aiemmissa tutkimuksissa jäänyt vähälle huomiolle monesta syystä. 

Fokus on ollut toisaalla: kansallisesti värittyneet historiankirjoitukset ovat 

korostaneet ”arvokkaan” ohjelmiston merkitystä ja teatterin suurta tehtävää. 

Teatteria sen perustamisvuodesta 1872 vuoteen 1905 johtaneen Kaarlo Bergbomin 

ohjelmistopolitiikan taustalla oli toive ”suomalaisen” näytelmäkirjallisuuden 

luomisesta ja instituution pikaisesta kohoamisesta maailmankirjallisuuden 

tulkitsijaksi. Myös Suomessa teatterihistorioita on kirjoitettu ”kansallisia” piirteitä, 

kuten kotimaista näytelmäkirjallisuutta painottaen.  

Varhaisissa historiankuvauksissa tehdyille valinnoille voi antaa ymmärrystä, 

mutta niiden tarjoama kuva hahmottuu vajaana. Ohjelmistoaineistoa leimaa 

kuitenkin se tosiasia, että sekä henkilökunnan että yleisökapasiteetin mukanaan 

tuomat realiteetit ohjasivat valintoja vuosien ajan. Alkuvuosien ohjelmisto perustui 

suppean, kotimaiseksi luokitellun näytelmistön ohella ennen kaikkea kevyelle ja 

helposti omaksuttavalle yleiseurooppalaiselle materiaalille ja resurssien ja taitojen 

salliessa kansainvälisille klassikoille.  Kaikkialla Euroopassa teatteriohjelmistojen 67

todellisuus oli transnationaali, niin Suomessakin. Kansankielisen ohjelmiston määrä 

oli ulkomaista alkuperää olevaan ohjelmistoon nähden pitkään vähäinen.  68

”Kotimaisen” kategoria muodostaa myös kokonaan oman kysymyksensä 

ohjelmistoaineiston luokittelun kannalta. Käsitteen kriittisellä tarkastelulla on jo 

pitkä perinne. Nationalistista historiakäsitystä ja historiankirjoitusta on purettu 

useissa länsimaissa ja Suomessa vuosikymmenien ajan. On yleisesti ymmärretty, että 

kansallisuuden rakentamisen aikakaudella luodut ”kansalliset” teokset, kuten 

kirjallisuuden ja kuvataiteen tunnetut teokset ovat syntyneet kansainvälisten 

vaikutteiden ja aineksien avulla, eikä voida erottaa mitään alkuperältään ”puhtaasti” 

 Ohjelmiston muotoutumiseen vaikuttivat myös hyvin arkiset asiat. Alkuperältään englanninkielinen ohjelmisto 67

rajautui suurelta osin pois siitä syystä, ettei englanti kuulunut ajan yleisesti hallittuihin kieliin, vaan suomalainen 
sivistyneistö hallitsi pohjoismaisten kielten ohella ennen kaikkea ranskaa ja saksaa. Kääntäjiä englantilaisen 
kielialueen teksteille ei löytynyt helposti. Ks. esim. Kaarlo Bergbomin kirje Ida Aalbergille 7.1.1896 
Kansalliskirjasto Coll 1.2.

 Ilona Pikkasen mukaan kansallisista teattereista on usein tullut historiankirjoituksen kautta vallinnutta 68

tilannetta huomattavasti ”kansallisempia” samalla kun teattereiden ohjelmistosta luotu kuva on saatu vastaamaan 
koulutetun yläluokan taidekäsitystä. Ks. Pikkanen, 2012. 
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kotimaista, jota voisi tarkastella erillisenä saarekkeenaan.  Kotimaisen käsitettä 69

hämärtää myös se, että kotimaisen kirjallisuuden tarpeen ollessa suuri sellaiseksi 

luokiteltiin usein myös ulkomaisten seuranäytelmien mukaelmat tai löyhät 

käännökset, etenkin kun ajatusta tekijänoikeuksista ei vielä tunnettu.  

Tässä tutkimuksessa analysoitua ohjelmistoa voidaan pitää pääosin aikakauden 

eurooppalaisena ja suomalaisena valtavirtana. Sellaisena se hahmottuu erinomaisena 

materiaalina hegemoniaa saavuttaneiden temaattisten rakenteiden ja ilmiöiden 

tutkimiseen. Populaarigenrejen lisääntynyt tutkimus on tuottanut ymmärrystä niiden 

kautta välitettyjen kuvastojen vaikutuksesta ”massojen” maailmankuvan, 

ihmiskäsityksen ja esimerkiksi sukupuolinormien ja toiseuskäsitysten 

muotoutumiseen.  Tästä näkökulmasta Suomalaisen Teatterin varhainen ohjelmisto 70

on varsin käyttökelpoinen ja rikas aineisto kansallisuuden ja siihen kietoutuvien 

sukupuolikuvastojen tutkimiseen. 

Tutkimukseni toisen merkittävän aineistokategorian muodostivat kirjeaineistot. 

Artikkelissa III tarkastelussa olivat Ida Aalbergin roolien lisäksi Suomalaisen 

Teatterin lähitoimijoiden osin toisilleen, osin Aalbergille tämän uran alkuvaiheissa 

osoittamat kirjeet. Lähtökohtana kirjeiden tarkastelulle oli paikantaa niistä 

fennomaanista suomalaisuusideaalia tuottavia, Aalbergiin liitettyjä 

merkitysdiskursseja. Laajimmin käytin kirjeenvaihtoaineistoja artikkelissa IV, jonka 

aineistokorpus muodostui suurelta osin Ida Aalbergin henkilökohtaisesta 

kirjeenvaihdosta vuosilta 1881—1914. Kaikki tutkimuksessa käyttämäni 

kirjeenvaihtoaineistot ovat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Teatterimuseon ja 

Kansalliskirjaston arkistojen kokoelmissa ja ne on lueteltu artikkelien lähdetiedoissa. 

Neljäs käytetty aineistolaji oli eri aikakausien julkinen kirjoittelu. Artikkelissa 

III merkittävän osan aineistoa muodostivat 1870–1880-lukujen sanomalehdistössä 

julkaistut kritiikit ja muu teatteriin liittyvä kirjoittelu, joka seuloutui Aalbergin 

henkilöarkiston lehtileikkeiden sekä Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen 

kautta. Fennomaanilehdistöllä oli merkittävä rooli Suomalaisen Teatterin 

perustamisprosessissa ja sen aseman legitimoinnissa. Artikkeliaineistossa keskiöön 

nousivatkin suomalaisuusliikkeen pää-äänenkannattajien Uuden Suomettaren ja 

Morgonbladetin kirjoitukset Aalbergista ja hänen roolitöistään. Artikkelissa IV 

 Esim. Leersen 2006, 97, 100–101, 170—171; Jalava 2006, 125.69

 Ks. Leerssen 2006, 95; Lennard & Luckhurst 2002, 64.70
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tarkastelussa olivat myöhemmät julkiset kirjoitukset, ennen kaikkea Ida Aalbergin 

omat julkiset ulostulot 1900-luvun puolella. 

Viimeisenä käyttämistäni aineistolajeista mainitsen myöhemmän 

historiankirjoituksen, jossa tehtyjen tulkintojen vaikutusta fennomaaniseen 

suomalaisuuskuvastoon ja Ida Aalbergista muodostuvaan jälkikuvaan tarkastelin 

artikkelissa III. Aineistoksi asettuivat siinä ennen kaikkea ainoat (ja siksi 

merkitykselliset) Aalberg-elämäkerrat, Ilmari Räsäsen vuonna 1925 kirjoittama Ida 

Aalberg (WSOY) ja Ritva Heikkilän vuonna 1998 julkaisema Ida Aalberg. Näyttelijä 

jumalan armosta (WSOY). Näille menneisyyden tulkinnoille on annettava 

tunnustusta siltä osin, että niissä tehdyt painotukset ja aihevalinnat ohjasivat minua 

tarkastelemaan juuri tiettyjä kysymyksiä ja teemoja. Toisaalta haluan korostaa, että 

tässä yhteydessä kyseiset historiateokset asettuivat kuitenkin tutkimusaineistoksi ja 

analyysin alle, aikalaisaineistosta esiin nousevien, sukupuolittavien 

kansallisuuskuvastojen uusintajina. 

3.2 Metodologiset kysymykset 

Tässä luvussa avaan metodologisia pohdintoja, joiden nojalla tein ratkaisuja 

tutkimusaineistoa analysoidessani. Tutkimukseni lähtökohdat ulottuivat 

teatterintutkimuksesta historian-, sukupuolen,- identiteettien ja 

kulttuurintutkimuksen risteysalueille sekä jo itsessään lukuisille eri tutkimuskentille 

jakautuvaan representaatiotutkimukseen. Näin ollen yksittäisen menetelmän 

identifiointi ei ollut helppoa, mutta ei myöskään tarkoituksenmukaista. Osittain 

metodologiset pohdinnat rakentuivat yhtä matkaa teoreettisten työkalujen 

hahmottumisen kanssa.  

Yhtenä lähtökohtana oli teatteri- ja esitystutkimuksessa esiintynyt 

monitieteisyyden näkökulma, jonka mukaan sopivan menetelmän etsintä voi 

itsessään tuottaa uusia ja hedelmällisiä avauksia kulttuurintutkimuksen kentälle.  71

Teatterihistorioitsija Jim Davis on tuonut esiin, ettei teatterihistoria rajaudu 

yksinomaan esteettisiin kysymyksiin, vaan on osa huomattavasti laajempaa, 

yhteiskuntaan yleisesti sitoutuvaa kenttää.  Davis kannustaa teatterihistorian 72

 Kershaw & Nicholson 2011, 8—10.71

 Davis 2011, 8972
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tutkijoita etsimään vastausten sijasta uusia kysymyksiä ja lähestysmistapoja sekä 

tarkastelemaan teatteritekstejä esitysohjeiden ohella (tai sijasta) yhteiskunnallisina 

dokumentteina.  Oma tavoitteeni oli tarkastella laajaa näytelmämateriaalia 73

kansallismielisille tavoitteille rakennetun teatterin välineenä, joten Davisin 

peräänkuuluttama lähestysmistapa tuntui oikealta.  

Perustavanlaatuisen lähtökohdan tavoitteen saavuttamiselle antoi tutkimuksen 

kaikkien tekstiaineistojen ymmärtäminen diskurssianalyysin mukaisina sosiaalista 

todellisuutta rakentavina elementteinä. Otin tehtäväkseni paikantaa, millaiset 

sosiaalista todellisuutta muodostavat performatiivit näyttivät dominoivan 

analysoitavassa aineistossa. Näin ollen ensisijaista oli diskurssien moninaisuuden 

sijaan pyrkiä havaitsemaan niitä tekijöitä, jotka nimenomaan rajasivat moninaisuutta 

ja rakensivat yksinkertaistuksia. Mielenkiintoni oli Arja Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero 

Suonisen muotoilun mukaisesti ”kulttuurisissa itsestäänselvyyksissä; eräänlaisiksi 

luonnollisiksi ja kyseenalaistamattomiksi totuuksiksi muotoutuneissa diskursseissa, 

jotka vievät elintilaa muilta diskursseilta.”  74

Tulkittu aineisto ei ollut vain yhden toimijan tuottama kokonaisuus, mutta 

pyrkimykseni oli nostaa aineistosta esille merkitysten tuottamistapojen 

säännönmukaisuutta. Artikkelikohtaisesti tarkastelin kuitenkin tiettyä ilmiötä ja 

siihen ladattuja merkityksiä tiettynä ajanjaksona tietyssä instituutiossa, minkä voi 

nähdä foucalt’laisen diskurssianalyysin mukaelmana.  Näitä toimijoita (ja 75

instituutioita) tutkimuksessani olivat Suomalaisen Teatterin lisäksi fennomaaninen 

sanomalehdistö, näyttelijä Ida Aalberg mutta myös myöhempi historiankirjoitus. 

Vaikka merkitysten tuottamistavat eivät näiden kaikkien, etenkään Ida Aalbergin, 

osalta näyttäytyneet aina johdonmukaisina, oli tietyt diskurssin tuottamisen tavat 

identifioitavissa. 

Näytelmätekstit muodostivat tutkimuksen kokonaisuuden kannalta keskeisen 

aineiston, mutta tutkimukseni ei asettunut varsinaisen esitys- tai 

 Davis 2011, 97. Myös esim. Pavel Drábek on kirjoittanut teatterihistoriasta tieteenalana, jonka tavoitteena ei 73

ole lopullisten johtopäätösten tekeminen vaan kuvittelun herättely. Drábekin mukaan teatterihistoriografiset 
mallit eivät ole vastauskoneita, vaan spekuloinnin ja leikkisän uteliaisuuden välineitä. Pavel Drábek. ”Modelling 
the world through play: an exploration in repurposing, representation, and history-writing”. Teoksessa Tracy C. 
Davis & Peter W. Marx (toim.) The Routledge Companion to Theatre and Performance Historiography. 
Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021. 399—417. 414.

 Jokinen & Juhila 1993, 76—77.74

 Pyykkönen & Valtonen 2022, 44—45.75
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draamantutkimuksen kentälle. En toisin sanoen pyrkinyt tarjoamaan systemaattisia 

kuvauksia yksittäisistä teksteistä, analysoimaan niiden draamallisia ulottuvuuksia tai 

tarkastelemaan juurikaan niiden esitysten vastaanottoa. Sen sijaan lähestyin 

näytelmäaineistoa kokonaisuutena, jossa yksittäisen näytelmän painoarvo ei ollut 

keskiössä. Tällainen kokonaisuutta painottava, holistinen näkökulma niin näytelmä-, 

kirje- kuin julkisten tekstien tarkastelussa tarkoittaa tekstien tuottamien 

representaatioiden pohtimista suhteessa tekstien muodostamaan kokonaisuuteen ja 

sen kannalta tärkeisiin kysymyksiin.   76

Erinomaisen esimerkin tämän kaltaisesta lähestymistavasta tarjosi aiemmin 

mainittu Marja Vuorisen tutkimus, jossa 1800-luvun suomalaisista kaunokirjallisista 

teksteistä koostuvaa aineistoa tarkastellaan kirjailijoiden yksilöllisten tavoitteiden 

sijaan koko aikakauden ajattelua valaisevana tekstikorpuksena. Kaunokirjallisuus 

(jollaiseksi tässä ymmärrän myös näytelmäkirjallisuuden) soveltuu Vuorisen mukaan 

erinomaisesti ideologisten sisältöjen välittämiseen, sillä sisältöjen ei tarvitse, eikä 

niiden oleteta tuottavan kuvaa todellisuudesta. Fiktiivisen tarinan emotionaalinen 

vaikutus voi olla erityisen voimakas: ”Kyse on kollektiivisesti jaetusta kokemuksesta, 

jonka kesto on paljon päiväkohtaista julkisuutta pitempi. Romaaneja ja runoja 

luetaan ja näytelmiä esitetään vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja, ja niiden vaikutus 

kestää paljon lehdistön vaikutusta kauemmin.”  Kun historiantutkimusta tehdään 77

kirjallisuuden eri lajien kautta, asettuu teksti itsessään tutkimuksen kohteeksi. 

Aineistosta ei siis etsitä viitteitä itsensä ulkopuolisista tapahtumista, vaan analyysi 

kohdentuu aineistossa representoituviin ideologisiin sisältöihin. Vuorisen 

määritelmän mukaisesti: ”tapahtuminen sisältyy aineistoon itseensä”.   78

Suhtauduin omaan tutkimusaineistooni samalla tavoin. Seuloin ja identifioin 

aineistosta teemoja ja toistuvia tarinamalleja, jotka hahmottuivat yhdessä tiettyä 

ideologista merkityskenttää (diskurssia) tuottavana kokonaisuutena. Selkeitä 

metodologisia välineitä laajan näytelmätekstiaineiston temaattiseen analyysiin ei 

 Veivo 2010, 139.76

 Vuorinen 2010, 68.77

 Vuorinen 2010, 67.78
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kuitenkaan ollut helppoa löytää.  Teatterintutkimuksen kentällä ”määrällisen” 79

ohjelmistotutkimuksen on katsottu soveltuvan ennen kaikkea pitkän aikavälin 

tutkimukseen. Aineistona määrällisessä tutkimuksessa voivat näytelmätekstien 

lisäksi olla käsiohjelmat, kuiskaajankirjat, julistemateriaalit tai muu pysyvänä ja 

jatkuvana hahmottuva institutionaalinen dokumentointimateriaali.  Laajempi 80

kysymys on, kuinka määrällistä tulosta voidaan soveltaa laadullisiin päämääriin. 

Omassa tutkimusprosessissani ”määrällinen” ja ”laadullinen” hahmottuivat toisiaan 

tukevina elementteinä. Oli alusta saakka selvää, että työ käynnistyi määrällisestä 

osuudesta. Sen kuluessa oli mahdollista hahmottaa laadullisia elementtejä, joiden 

kautta temaattista analyysia oli mielekästä tehdä.  

Kenties keskustelu määrällisen ja laadullisen aineiston käytön metodologiasta 

tulisikin nähdä dialogisena, ei erottelevana. Joka tapauksessa erilaisten 

teatteriaineistojen määrällinen tutkimus auttaa hahmottamaan paremmin teatterin 

”todellisuutta” myös laadullisessa mielessä, kun aikakauden muutamien suurten 

keskusten, tapahtumien ja tekijöiden sijaan tietoisuuteen on mahdollista nostaa 

unohtuneita tekijöitä ja tyylilajeja.  Tarkastelemalla teatterikaanonien ulkopuolelle 81

jäänyttä ohjelmistoa myös oma tutkimukseni tarkentaa tietämystä juuri kansallisena 

laitoksena promotoidun teatterin todellisesta ohjelmistoprofiilista.  

Vallan ja ideologian moninaisuuden tutkimisesta kirjoittaneiden Arja Jokisen, 

Kirsi Juhilan ja Eero Suonisen mukaan tärkeimpänä metodologisena valmiutena 

näyttäytyy halu tunnistaa aineistosta ihmettelyn aiheita: ristiriitoja, urautumista, 

epämääräisyyksiä.  Keskeisin ja työläin osa laajoihin aineistoihin keskittyvää 82

prosessia on antaa aikaa aineistolle, sillä ainoastaan riittävä määrä työtä sen parissa 

mahdollistaa tilan tulkintojen syntymiselle. Laajan aineiston hallintaan ja analyysiin 

soveltuvat metodit kehittyivät omalla kohdallani tutkimuksen myötä ja vaativat 

ennen kaikkea kärsivällisyyttä. Tutkimusaineistojen analyysivaihe piti sisällään 

 Elina Pietilän teos Sivistävä huvi. Suomalainen seuranäytelmä vuoteen 1910 (Helsinki: SKS, 2003) tarjosi 79

esimerkin teatterintutkimuksen alalla tehdystä laajan näytelmäaineiston analyysista. Pietilän tutkimus kokoaa 
yhteen satoja näytelmiä 1700-luvun puolelta vuoteen 1910 saakka ja tutkimukseni löysi siitä tarttumapintaa näin 
myös aineistonsa kautta. Pietilä hahmottaa suomalaisen seuranäytelmän eurooppalaisen perinteen merkittävänä 
sivuhaarana. Varsinaisia metodologisia välineitä laajan näytelmäaineiston tulkitsemiseen Pietilä ei kuitenkaan 
tarjoa. 

 Lazardzig, Tkaczyk & Warstat 2012, 120. Käännös saksan kielestä Jukka von Boehm. 80

 Lazardzig, Tkaczyk & Warstat 2012, 121. Käännös saksan kielestä Jukka von Boehm. 81

 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 13.82
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paljon käytännön työtä: näytelmien ja kirjeenvaihtojen litterointia, aineiston 

luokittelua, teemoittelua ja taulukointia. Työläys ja hitaus syntyivät ennen kaikkea 

siitä, että ajoittain laajoista tekstimassoista ei tuntunut nousevan esille 

tutkimuskysymyksen kannalta relevantteja tarttumakohtia. Kun aineistoa oli 

riittävästi ja katsetta oli mahdollista siirtää kauemmas, oli kokonaisuuksia ja kattavia 

teemoja kuitenkin lopulta helppo hahmottaa.   

Suomalaisen Teatterin alkuvuosien ohjelmisto oli hyvin epätasainen 

tekstijoukko ja aineiston ”tasavertainen” kohtelu oli tietyllä tapaa metodologinen 

kysymys. Pohdin, onko mahdollista käsitellä kokonaisuutena laajaa aineistoa, joka 

yksittäisten näytelmien tasolla oli niin heterogeeninen tekstijoukko sekä taiteellisesti, 

tyylillisesti että myöhemmän menestyksensä osalta. Holistista lähestymistapaa tuki 

kuitenkin esimerkiksi kirjallisuudentutkija Franco Morettin näkemys, jonka mukaan 

tekstien kautta rakentuvia temaattisia järjestelmiä ymmärtääkseen on 

”peräännyttävä” tekstin lähitasolta ja laajennettava katsetta ”massa-aineistoihin”. 

Morettin mukaan laajempia temaattisia maailmoja hahmottaakseen on samalla 

hyväksyttävä menetykset yksityiskohtaisessa, tekstin syvätasoille menevässä 

tarkastelussa. Tätä Moretti ei pidä huonona asiana, päin vastoin hän hahmottaa 

yksittäisiin teoksiin keskittyvän lähiluvun jopa vahingollisena ja suppean kaanonin 

oletusta tukevana.   83

Moretti viittaa massa-aineistoilla omaa tutkimustani vielä huomattavasti 

laajempiin kokonaisuuksiin ja tietokoneavusteiseen aineistojen etälukuun. 

Teatteriohjelmiston osalta käsitän tutkimukseni kuitenkin laajan aineiston 

analyysiksi ja siinä mielessä olen metodologisesti Morettin linjoilla. Lähestymistapa 

on hyödyllinen, kun laajasta aineistosta on tarpeen seuloa temaattisia 

kokonaisuuksia. Morettin kärjistävä lähestyminen on kuitenkin saanut osakseen 

myös voimakasta kritiikkiä.  En itsekään jaa Morettin näkemystä lähiluvun 84

puutteista, sillä yksittäisenkin teoksen analyysi voi mielestäni paikantaa merkittäviä 

yksityiskohtia laajasta tutkimuskentästä. Käsillä olevan tutkimuksen kysymykset 

kuitenkin tukivat näytelmäaineiston hahmottamista lähtökohtaisesti kokonaisuutena. 

Lähiluvun ja etäluvun välisen kahtiajaon sijaan kyse oli enemmän siitä, että 

 Moretti 2013, 48—49. 83

 Morettin teorioita ja niihin ympärillä käytävää debattia on avannut yksityiskohtaisesti Katherine Bode. 84

Reading by numbers. Recalibrating the Literary Field. London: Anthem Press, 2012. 
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tavoitteena oli käsitellä ja analysoida aineistoa, joka sisälsi niin kanonisia kuin ei-

kanonisiakin teoksia. 

Määrällisen [quantitative] kirjallisuudentutkimuksen puolesta on kirjoittanut 

myös laajoja, digitaalisesti käsiteltäviä tekstimassoja analysoinut Katherine Bode. 

Pidän merkittävänä Boden näkemystä siitä, kuinka tietyn taidemuodon historia 

mahdollisesti muuttuu, kun siihen määrällisen tutkimuksen kautta sisällytetään 

muotoja, joita kriitikot tai historioitsijat eivät perinteisesti ole nostaneet esille. Boden 

mukaan siten on mahdollista paljastaa ja haastaa erilaisia olettamuksia, jotka ovat 

muodostuneet aiempien akateemisten ja yhteiskunnallisten auktoriteettien 

toimesta.  Vaikka oma aineistoni ei olekaan määrällisesti samaa sarjaa Boden 85

tarkoittamien massojen kanssa, on jo tämän laajuisen aineiston kautta mielestäni 

mahdollista hahmottaa tietyn ajan näytelmäkirjallista kulttuuria melko kattavasti. 

Teatterihistorioitsija Hanna Suutelan mukaan yksittäisen näytelmän tarjoama 

samastumiskohde muuttaa harvoin yleisön tapaa nähdä itsensä, teatteriyleisön ja 

näyttämöiden neuvottelevasta ja molemminpuolisesta suhteesta huolimatta. 

Näytelmäperinteessä tapahtuneita murroksia voi Suutelan mukaan kuitenkin 

tarkastella suhteessa laajempiin historiallisiin muutoksiin katsojien identiteetissä ja 

päinvastoin.  En tässä tutkimuksessa tarkastele genrejä tai niissä tapahtuneita 86

muutoksia, mutta yksittäisten näytelmien sijaan kokonaisuutta painottava 

lähestymistapa hahmottui tutkimusotettani tukevana. En ajattele katsojien 

välttämättä tietoisesti omaksuvan identiteettejä tai tietynlaista ajattelua teatterin 

ohjelmiston kautta. En myöskään ajattele, että katsojat tietoisesti hylkäisivät jotakin 

omasta identiteetistään näkemänsä myötä. Uskon representaatioiden toimivan 

huomaamattomammin. Toiston kautta ne luonnollistuvat ja luonnollistavat 

tietynlaisia rooleja, olemisen ja ajattelun malleja, todennäköisesti ennen kaikkea 

tietostamattomalla tasolla. 

Seikka, joka laajaa aineistoa käsittelevää tutkimusta tehdessä on hyväksyttävä, 

on väistämätön epäsuhta aineiston ja sen äärellä tehdyn työn sekä pintapuolisesti 

tiiviin lopputuloksen kanssa. Etenkin artikkelimuotoinen tutkimus pakottaa usein 

äärimmäiseen tiivistämiseen, ja aineistoa, johon  tulkinnat nojaavat on mahdotonta 

 Bode 2012, 2.85

 Suutela 2005, 14—15. Kursiivi omani. Suutela viittaa: Fischer-Lichte, Erika. History of European Drama and 86

Theatre. Lontoo & New York: Routledge, 2002. 5—6.
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tuoda artikkeleissa (jos monografiassakaan) täysimääräisenä esille. 

Sosiaalihistorioitsija Marc Blochin kiteytyksen mukaisesti laajaan aineistoon 

perustuva tutkimus on usein: ”Years of analysis for a day of synthesis”.  Oman 87

tutkimukseni osalta olen pyrkinyt näkemään ne teemat, jotka läpikäydyistä 

näytelmäaineistosta jäivät lopullisten artikkeleiden ulkopuolelle ennen kaikkea 

tulevaisuuden tutkimusmahdollisuuksina. 

Sanomalehti- ja kirjeaineistojen osalta kokonaisuudesta nousevien, toistuvien 

temaattisten rakenteiden seulontaa oli mahdollista tehdä hyvin samalla tavalla kuin 

näytelmäaineistojenkin osalta. Lähestyin kirjeaineistoja kuitenkin myös toisella 

tapaa. Etenkin artikkelissa IV, jossa analyysi perustui lähes täysin kirjeaineistoille, oli 

ajateltava juuri kirjeiden tarkastelun mahdollisia metodologisia ongelmia. 

Temaattisen kokonaiskuvan hahmottamisen lisäksi kirjeaineistoa oli henkilöiden 

käyttämien ilmausten ymmärtämiseksi ja kontekstoimiseksi käytävä läpi 

”tiheäpiikkisemmällä kammalla”. Siltä osin kirjeaineistojen kanssa työskentely 

näyttäytyikin mikrohistoriallisena lähilukuna. 

Ida Aalbergin henkilökohtaisia, ennen kaikkea puolisolleen ja läheisille 

ystävilleen osoittamia kirjeitä tarkastellessa osuvalta tuntui historian- ja 

kirjallisuudentutkijoiden käytössä, mutta myös sosiologian ja antropologian piirissä 

yleistynyt egodokumentin käsite. Tällä tarkoitetaan sellaisia kirjallisia lähteitä, joissa 

ihminen kertoo itse elämästään ja ajatuksistaan. Kirjeet ja erityisesti yksityinen 

kirjeenvaihto lukeutuvat tämän määritelmän alle. Egodokumentti-käsitteen kautta 

kirjeenvaihtoaineistot voivat avata perinteistä biografista tutkimusta laajemman 

näkökulman, joka suuntaa huomion yksilöön historiallisena toimijana, hänen 

lähiyhteisöönsä ja ajatusmaailmaansa mutta myös kirjoittamisen ja kertomisen 

tapoihin.   88

Kun tarkastelussa ovat ihmisten itsensä kirjoittamat tekstit, nousee keskeiseksi 

tutkimuksen kohteeksi heidän toimintansa normien ja sosiaalisten suhteiden 

muodostamassa kokonaisuudessa, johon kuuluu monenlaisia ristiriitaisiakin 

vaatimuksia. Keskeistä on se, millaisia merkityksiä he asioille antavat ja miten he 

 Moretti 2013, 47. Moretti viittaa: Bloch, Marc. ”Pour une histoire comparée des sociétés européennes”, Revue 87

de synthèse historique, 1928.

 Keravuori 2011, 166.88
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kertovat niistä kirjeissään.  Kirjeiden ei voi ajatella heijastavan omaa 89

kirjoitusajankohtaansa ”sellaisenaan”, vaan ne ovat myös itsessään kirjeen 

kirjoittamisen käytänteisiin kietoutunut esitys.  Aalbergin kirjeitä analysoidessa 90

tuntui huomion arvoiselta hahmottaa ne representatiivisina ja performatiivisina 

artefakteina suhteessa sekä niitä ympäröivään sosiaaliseen todellisuuteen että itse 

kirjoittajaan. Tällaisina ”esityksinä” lähestyin myös muuta aineistoani: julkista 

kirjoittelua ja myöhempää historiankirjoitusta. Kansallisuutta tarinallistavan 

luonteensa kautta ne hahmottuivat toiminnan ja vallan sanallisina välineinä.  91

Artikkelimuotoisuus vaikutti merkittävästi väitöstutkimukseni sisältöön mutta 

myös etenemistapaan. Muoto toi tutkimusprosessiin tiettyä vapautta: vaikka 

edellisen artikkelin tulokset ohjasivatkin seuraavan kysymyksenasettelua, oli uutta 

artikkelia halutessaan mahdollista rakentaa toisenlaisista lähtökohdista kuin 

edellistä. Tietoni niin aiheestani kuin tutkimuksen tekemisestä kasvoi artikkeli 

kerrallaan ja samalla kun valmiita artikkeleita voikin nyt tarkastella ikään kuin omien 

tutkijantaitojeni oppimisdokumentteina, oli myös rikkaus, että uutta artikkelia 

työstäessä oli aina mahdollista keskustella edellisten kanssa.  

Koin artikkelimuotoisuuden matkan edetessä toisaalta myös yllättävän 

rajoittavana. Tiiviytensä lisäksi jokainen artikkeli oli kuin oma, uusi 

tutkimusprojektinsa, jonka käynnistäminen ja päätökseen tuominen riippuivat oman 

etenemisvauhtini lisäksi julkaisutahojen aikatauluista. Harmillisen suureen rooliin 

nousivat myös vuosia 2020—2022 leimanneet pandemia-olosuhteet, jotka toivat 

ajoittain merkittäviä rajoituksia arkistojen käyttöön. Tämä toi tutkimusprojektiin 

tiettyä hallitsemattomuutta. On myös huomioitava, että yleisesti ottaen artikkelien 

näkökulmia ja asettelua ohjaa aina väistämättä se, millaisiin julkaisuihin niitä 

kirjoitetaan. Tässä mielessä monografia antaa tekijälleen kenties vapaammat kädet. 

Toisaalta arvelen, että monografiamuodon valitessani olisin todennäköisesti 

keskittynyt yksinomaan ohjelmistoanalyysiin, eikä tutkimus olisi ulottunut näyttelijä 

Ida Aalbergin kautta syntyneen suomalaisuusrepresentaation tarkasteluun. Koenkin, 

 Keravuori 2011, 166.89

 Lahtinen, Leskelä-Kärki, Vainio-Korhonen & Vehkalahti 2011, 22. Kursiivi omani. Kirjoittajat viittaavat: 90

Stanley, Liz. ”The Epistolarium: On Theorizing Letters and Correspondences.” Julkaisussa Auto/Biography 
12/2004, 201—235.

 Kansallisuuden tarinallistamisesta historiankirjoituksessa ks. Pikkanen 2012, 13—14.91
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että artikkelimuotoinen, orgaaninen tutkimusprosessi mahdollisti useat tulokulmat 

väitöstutkimukseni kokonaiskysymykseen.  

3.3 Tutkimuseettiset näkökulmat  

Tutkijan on arvioitava tutkimuksensa lähtökohtia, metodeja ja tekemiään päätelmiä 

kuten myös omaa asemaansa tutkimuseettisestä näkökulmasta. Oman tutkimukseni 

kannalta keskeisimmät tutkimuseettiset kysymykset nousivat aineistojen käyttöön 

liittyvistä seikoista ja niihin lukeutuvista ihmis- ja historiantutkimuksen sekä taiteen 

tutkimuksen kysymyksistä.  

Suomalainen historiantutkimus alkoi 1980- ja 1990-luvuilla kyseenalaistaa 

totunnaisia valtasuhteita ja nostaa esiin marginaalisia ihmisryhmiä ja näkökulmia. 

Sen piirissä on siis jo hyvän aikaa pyritty hahmottamaan tutkimuksen roolia 

yhteiskunnallisten rakenteiden tukijana tai oikeuttajana. Kansainvälisessä 

historiantutkimuksessa varsinainen ”eettinen käänne” koettiin vuosituhannen 

vaihteessa, jolloin havahduttiin laajasti siihen, miten tärkeää tutkijan on ymmärtää 

valintojensa merkitys ja mahdolliset seuraukset. Tutkimusaineistojen — usein 

arkistojen — muodostumisen mekanismeja alettiin artikuloida tutkimuksen 

yhteydessä aiempaa analyyttisemmin. Aineistojen käyttäminen, se mitä tarinoita 

kerromme niiden kautta (ja millä oikeudella) mutta myös historian henkilöiden 

intimiteettisuoja nousivat aiempaa keskeisemmiksi kysymyksiksi.  92

Oman tutkimusaineistoni osalta huomio kohdistui materiaalin 

henkilökohtaisuuden vuoksi ennen kaikkea kirjeenvaihtoaineistoihin. Niiden suhteen 

tutkimuseettinen peruslähtökohta on kohdetta kunnioittava tutkimusote. 

Historiantutkija ei useinkaan voi luoda tietoista vuorovaikutusta tarkastelun 

kohteena olevan henkilön kanssa. Yksityisyyden suoja ja ihmistä kunnioittava ilmaisu 

tulee kuitenkin huomioida myös edesmenneiden kohdalla. Ihmiseen kohdistuvassa 

tutkimuksessa yksityisyyden suoja on merkittävä ja voimakas, mutta osana 

perustuslakiin kirjattua tieteen vapautta nähdään kuitenkin mahdollisuus arvioida 

kriittisesti merkittävää valtaa käyttävien tai käyttäneiden julkisuuden henkilöiden 

 Esim. Koskivirta & Lidman 2017, 11.92
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toimintaa.  Kuka sitten määrittelee tutkimuskohteena olevan henkilön vallan 93

luonteen ja julkisen merkittävyyden? Oliko näyttelijä Ida Aalberg tällainen henkilö? 

Olivatko Suomalaisen Teatterin ja fennomaaniverkostojen toimijat sellaisia 

henkilöitä? Yksi historian- ja kulttuurintutkimuksen tehtävistä on tuoda esiin vallan 

muotojen moninaisuutta ja myös piiloon jäänyttä, rakenteellista valtaa. Nähdäkseni 

henkilöt tai ryhmät ovat voineet olla tällaisen piiloon jääneen vallan käyttäjiä tai 

mahdollistajia, vaikka heidän asemansa aiemmassa historiankirjoituksessa ei 

olisikaan ollut näkyvä.  

Tukea tutkimuseettisiin pohdintoihin antoi Suomen Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan (TENK) määritelmä, jonka mukaan ennakkoarviointilausuntoa 

ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta ei tarvita tilanteissa, joissa tutkimus perustuu 

arkistoaineistoon, joka sellaisena on julkista. Arkiston ylläpitäjän vastuulla on tuntea 

aineistojen käyttöoikeudet ja mahdolliset henkilötietojen suoja-ajat.  Tutkijan 94

tehtäväksi jää arvioida tutkimuksella tavoitellun uuden tiedon merkitys suhteessa 

tutkimuksen mahdollisiin haittoihin ja riskeihin.  Pyrkimys aikakautensa 95

olosuhteissa näkemyksiään muodostaneiden toimijoiden ymmärtämiseen 

hahmottuikin hyvänä eettisenä lähtökohtana. Se ei sulje pois sitä, että toimijoiden 

ratkaisuja on mahdollista tästä ajasta käsin myös kritisoida.  

Arkistoaineistojen eettiseen käyttöön liittyy tietoisuus arkistojen 

muodostumiseen mahdollisesti vaikuttaneista tekijöistä: ideologioista, arvoista ja 

uskomuksista ja niistä tarkoitusperistä jotka ovat vaikuttaneet arkistojen keräämis- 

tai muodostumisprosessiin.  Monet sattumanvaraiset asiat, kuten se mitä on syystä 96

tai toisesta ”jäänyt jäljelle” tai se mitä lukuisat asianosaiset ovat ymmärtäneet tai 

halunneet säilyttää, vaikuttavat siihen mitä tutkimusaineistoja on olemassa. Tutkijan 

onkin kysyttävä, millä perusteilla tutkitut aineistot ovat säilyneet, kenen toimesta ne 

ovat valikoituneet arkistoon, mitä taas on saatettu hävittää syystä tai toisesta.  

 Kohonen, Kuula-Luumi & Spoof 2019, 13. Suomen Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) julkaisi 93

vuonna 2009 ensimmäisen kansallisen ohjeen humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen 
tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ohjeistus ajanmukaistettiin vuonna 2019. Ohjetta tulee TENK:n mukaan 
soveltaa kaikkeen sellaiseen tieteelliseen tutkimukseen, joka kohdistuu ihmiseen tai jossa käytetään 
ihmistieteiden tutkimusmenetelmiä.

 Kokko 2017, 73.94

 Kohonen, Kuula-Luumi & Spoof 2019, 15. 95

 Gale & Featherstone 2011, 17.96
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Omassa tutkimuksessani käytetyn Suomalaisen Teatterin ohjelmistoaineiston 

osalta voi turvallisesti sanoa, että näytelmäkäsikirjoitukset ovat säilyneet, ainakin 

tarkastellun ensimmäisen vuosikymmenen osalta lähes täydellisenä kokonaisuutena 

jälkipolvien tutkittaviksi. Lehdistössä tapahtuneen julkisen kirjoittelun osalta 

tutkijalla on Suomessa niin ikään pääsy kaikkeen kirjoitettuun. Eri asia on, minkä 

kaiken tutkija ymmärtää tai pahimmassa tapauksessa ehtii käydä läpi saavuttaakseen 

mahdollisimman kattavan kuvan kohteestaan. Sen sijaan henkilöarkistojen, ennen 

kaikkea kirjeenvaihtojen suhteen tietoa arkiston kattavuudesta on lähes mahdotonta 

saada. Onkin ymmärrettävä, että kirjeet ovat lähteinä poikkeuksetta fragmentteja 

laajemmasta, kerroksellisemmasta ja monimutkaisemmasta kokonaisuudesta, josta 

ei välttämättä koskaan saa ”rehellistä” kuvaa.   97

Kirjeisiin liittyy aineistona myös muita eettisiä kysymyksiä. Niihin kirjoitettua ei 

voi tulkita kirjaimellisesti, sillä niin yksittäisten kirjeiden kuin laajojen 

kirjeenvaihtojenkin taustalla vaikuttavat moninaiset tavoitteet, kirjeiden 

syntyprosessit ja niiden lukuisat tulkintamahdollisuudet. Pitkäkestoisissa 

kirjeenvaihtosuhteissa kirjoittamiseen kehittyy suhteen sisäisiä konventioita, jotka 

säätelevät millaisista asioista juuri tietyt henkilöt voivat toisilleen tai muille kirjoittaa 

ja miten.  Kirjeaineiston ominaisluonteeseen kuuluu myös, että sanamuotoja on 98

usein luettava osana aikakautensa kulttuurista ja sosiaalista kontekstia. Tutkimallani 

aikakaudella esimerkiksi ystävien välillä käytetyt sanamuodot ja ilmaisut vaikuttavat 

nykyajassa toisinaan hyvin intiimeiltä, jopa eroottissävytteisiltä, vaikka eivät olisi sitä 

omana aikanaan olleet. Kirjeitä tutkimuskohteena tarkastelleet Anu Lahtinen ja Ulla 

Koskinen painottavatkin kirjeiden kielen tarjoavan tietoa aikansa arvoista ja 

normeista, joita kirjeiden lähettäjät välittivät, vahvistivat ja hyödynsivät pyrkiessään 

vaikuttamaan kirjeiden vastaanottajiin.  99

Kirjeaineistojen eettisen tarkastelun kannalta tärkeältä tuntui myös aiemmin 

mainittu ajatus kirjeistä ”itsen esittämisenä”, performanssina, jolloin kirjeen 

kirjoittajasta välittyvä kuva voi vaihdella suuresti eri aineistojen kesken. Ja vaikka 

kirjeet voidaan tulkita pintapuolisesti katsottuna yksityisiksi viesteiksi, voi niitä 

katsoa myös laajemmin. Henkilökohtaiseksi tarkoitettu kirjeenvaihto on voinut 

 Lahtinen, Leskelä-Kärki, Vainio-Korhonen & Vehkalahti 2011, 13.97

 Lahtinen, Leskelä-Kärki, Vainio-Korhonen & Vehkalahti 2011, 13, 19–20.98

 Koskinen & Lahtinen 2011, 85.99
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osaltaan tukea esimerkiksi taiteilijan julkisen identiteetin rakentumista. 

Kirjoittaessaan ihminen luo kokemastaan sekä itselle että kirjeen vastaanottajalle 

ymmärrettävän tarinan, usein itselle edullisella tai keskeisellä tavalla.  Artikkelissa 100

III ja etenkin artikkelissa IV tarkastelin Ida Aalbergista muodostuvaa kuvaa suurelta 

osin hänen kirjeenvaihtonsa kautta. Kirjeenvaihdon välittämä kuva Aalbergista oli 

hyvin kirjava ja ristiriitainen. Pyrinkin olemaan tietoinen siitä, etten voi löytää 

aineistoista ”todellista” kuvaa Aalbergista, vaan ainoastaan fragmentaarisen, 

osittaisen, kenties (tietoisesti tai tiedostamatta tuotetun) performatiivisen kuvan. 

Ohjelmistoanalyysin osalta tutkimuseettiset kysymykset kietoutuivat yhteen 

taiteen tutkimuksen näkökohtien kanssa. Tutkimuskohteen ajoittuessa yli sadan 

vuoden taakse eivät tekijänoikeuskysymykset olleet keskiössä, mutta taideteosten ja 

niiden tekijöiden kunnioittaminen kuitenkin oli. Esimerkiksi tekijätietojen 

ilmoittaminen on aina oleellista kaikilta niiltä osin kuin tieto on mahdollisimman 

luotettavasti kerrottavissa. On tärkeää tuoda asianmukaisesti esiin arkistolähteiden 

sijainti, muoto ja mahdolliset arkiston ilmoittamat käyttöoikeudet.  

Humanistinen, erityisesti taiteeseen kohdistuva tutkimus ei motivoidu 

”totuuden” etsinnästä, vaan tavoitteena on analyyttinen ja tulkintoja tekevä ote. 

Eettisten näkökulmien huomiointi on tärkeää, mutta se ei saa viedä liialliseen 

varovaisuuteen tulkintojen tekemisessä. Taideteoksia ei mielestäni ole syytä 

hahmottaa koskemattomina, yhteiskunnallisesta tarkastelusta irrallisina saarekkeina. 

Omia lähtökohtia ja vaikuttimia on kuitenkin aina tarkasteltava kriittisesti, jotta 

valittu näkökulma ei vääristäisi kohdetta, vaan soveltuisi sen luonteeseen tuoden 

esille sen erityispiirteet. Teosanalyysin on perustuttava siihen, mitä teoksesta välittyy, 

eikä se saa toimia vain valitun teorian toimivuuden osoittajana.  Suomalaisen 101

Teatterin ohjelmistoa tarkastellessani olin tietoinen siitä, että tekemäni valinnat (se 

mitä nostin esiin ja mitä jätin ”syrjään”) vaikuttivat tulkintoihini. Tutkimieni 

näytelmien tarinamaailmat ovat monitasoisia, transnationaalien narratiivien ja 

taidemuodon konventioiden muokkaamia. Teemat, joita käsittelin ovat vain yksi 

vaihtoehto monista teemamaailmoista, joita jokaisesta näytelmästä on mahdollista 

löytää. Joku toinen tutkija lähestyisi samoja aineistoja ehkä täysin erilaisesta 

näkökulmasta.  

 Lahtinen, Leskelä-Kärki, Vainio-Korhonen & Vehkalahti 2011, 11, 21—22.100

 Rantanen 2020.101
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Eettiseen, ihmistä ja teosta kunnioittavaan tutkimusotteeseen kuuluu 

olennaisesti myös aiemman tutkimuksen huomioon ottaminen riittävässä 

laajuudessa. Kuten historioitsija Petri Karonen on kirjoittanut, tulee aikaisemman 

tutkimuksen tuntemista pitää historiantutkimuksen lähtökohtana, vaikka siinä 

päästäänkin vain harvoin täydelliseen kattavuuteen.  Aiemman tutkimuksen lisäksi 102

historiantutkijan on hahmotettava oma tasapainoilunsa tiedon ja oletusten välillä. 

Historioitsija erottelee aineistoja toisistaan tai aiemmista tulkintakehyksistä ja 

yhdistää niitä uusiin, rakentaen merkityksiä ja uusia hierarkioita. Tutkijan eettisiin 

taitoihin kuuluukin oleellisesti ymmärrys siitä, että tehdyt tulkinnat ovat aina vain 

yksi versio historiasta. Kuva jonka tutkija piirtää on aina epätäydellinen ja 

osittainen.  103

Tutkija-asema itsessään synnyttää myös muita kysymyksiä. Viimeisten vuosien 

aikana yhteiskunnallisessa keskustelussa on voimistunut vallan väärinkäyttöön 

kohdistuva kritiikki ja muutospaine. Nykytutkija ei voikaan jättää huomiotta omaa 

asemaansa yhteiskunnallis-eettisestä näkökulmasta katsoen. Tutkija Tytti Rantanen 

on kirjoittanut, että vaikka yksittäinen tutkija ei haluaisikaan olla aktiivinen julkinen 

keskustelija, tai kokisi oman tutkimuskohteensa sijoittuvan etäälle käynnissä olevista 

yhteiskunnallisista keskusteluista, hän ei voi sivuuttaa pohdintaa omasta vastuustaan 

ja mahdollisesta asemoitumisestaan kulttuurikriittisissä keskusteluissa. Tietoisuus 

tiedeyhteisön ulkopuolella käydyistä keskusteluista on tutkijalle alasta riippumatta 

tärkeää, sillä yhteiskunnassa voimallisesti pinnalla olevat teemat esimerkiksi tasa-

arvoon, edustavuuteen ja representaatioihin liittyen vaikuttavat tutkijan ajatteluun. 

On myös hyväksyttävä, että vaikka itse ei niin toivoisikaan, voidaan omaa tutkimusta 

tulkita yhteiskunnassa näiden kysymysten valossa.  104

Oma tutkimukseni kohdistui teatterin kautta tuotettuihin sukupuolittaviin 

valtarakenteisiin ja niitä synnyttäneisiin ja ylläpitäneisiin performatiivisiin tekoihin. 

Pyrin siis tekemään näkyviksi historian kuluessa tuotettuja representaatioita. 

Tietoisuus oman toimintani ja tekemieni valintojen vaikutuksesta käsittelemiini 

aiheisiin on täytynyt pitää mukana työssä. Tieteentekemiseni on yhtä lailla 

”performatiivinen teko”, jonka kautta osallistun tavalla tai toisella tarkastelemieni 

 Karonen 2017, 137.102

 Gale & Featherstone 2011, 23, 28–29.103

 Rantanen 2020. 104
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representaatioiden ylläpitämiseen. Siksi onkin ollut syytä pohtia, missä määrin 

kenties uusinnan tutkimuksellani taiteen kansallista kuvastoa tai niitä toiseuttavia 

rakenteita, joita tutkin.  Ymmärrän, että jo tutkimuskysymyksen valinta on johtanut 105

siihen, että omalta osaltani vahvistan tutkimieni rakenteiden ja aikakauden 

merkityksellisyyttä. Olen kuitenkin pyrkinyt tekemään tutkimustani sellaista 

näkökulmasta, joka ei legitimoi niiden roolia tässä ajassa.   

Olen pyrkinyt työssäni tunnistamaan sekä oman asemani että tutkimuskohteeni 

merkitystä stereotyyppisisten kuvastojen ja ajattelutapojen uusintamisessa. On 

kuitenkin selvää, että tutkimusaineistoa analysoidessani ja päätelmiä ilmaistessani 

olen tarvinnut olemassa olevaa käsitteistöä. Olen väistämättä joutunut viittaamaan 

vanhoihin kategorioihin ja dikotomioihin. Olen itsekin tutkimani kulttuurin jäsen ja 

sisällä siinä sosiaalisessa todellisuudessa jonka rakentumista tarkastelen. Kuten Arja 

Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen ovat todenneet, ei kaikkea voi laittaa 

lainausmerkkeihin tai kyseenalaistaa jokaista käytettyä sanaa: ”Tutkijan on 

rakennettava tekstejään sellaisten merkityssysteemien avulla, jotka ovat siinä määrin 

vakiintuneita, että ne kommunikoivat eli ovat kulttuurisesti ymmärrettäviä.”  106

Tutkijan asema on aina kulttuurisen vallankäyttäjän asema. Tehtyjen valintojen 

ja mahdollisten arvolatauksien kriittinen tarkastelu on jatkuvasti tarpeen. Eettisiä 

kysymyksiä nousee ehkä enemmän kuin tarjolla on helppoja vastauksia. Kuitenkin, 

minun on tutkijana ollut kyettävä tekemään valintoja siten, että tutkimus on 

kysymyksistä huolimatta edennyt. Kysymyksiin onkin aina tartuttava yksi kerrallaan, 

osoitettava ymmärtävänsä oma positionsa ja sen tuomat haasteet ja kyettävä 

perustelemaan tekemänsä ratkaisut.  

4 Fennomaaniset lähtökohdat 

Tutkimukseni kaikkia artikkeleita kokoavana pohjana kulkee aiemman tutkimuksen 

osoittama, 1800-luvun jälkipuolta leimannut suomalaisuuden tietoinen 

rakentaminen. Suomalaisuusliikkeen vaiheista on kirjoitettu paljon ja olen avannut 

historiallista kontekstia kussakin artikkelissa, mutta kovin syvälle niissä ei 

luonnollisesti ole ollut tilaa mennä. Fennomanian peruslähtökohdat, luonne ja 

 Ks. esim. Korhonen 2017, 160.105

 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993b, 24.106

46



tavoitteet muodostavat kuitenkin tutkimuskysymykselleni sen keskeisimmän 

perustan. Ilman suomalaisuusliikkeen muodostamaa kontekstia en voisi tarkastella 

Suomalaisen Teatterin ohjelmistoa kansallisuuden naishahmoa tuottavana taiteena. 

Tämän vuoksi on oleellista avata tiiviisti se mitä tarkoitan, kun tutkimuksessani 

puhun fennomaaneista. 

4.1 Fennomania 

Fennomania ei näyttäydy kiinteänä ja selvärajaisena poliittisena liikkeenä, vaan 

ennemminkin prosessina, johon osallistui lukuisia ihmisiä erilaisin intressein. 

Fennomanian juuret juontavat yleiseurooppalaisiin kulttuurinationalismin 

virtauksiin, jotka alkoivat saada kaikupohjaa Suomessa 1800-luvun alussa, ennen 

kaikkea ruotsinkielisen sivistyneistön parissa. 1820-luvulla heidän ajattelussaan 

voimistui saksalaisen Georg W. F. Hegelin (1770—1831) filosofia, jota erityisesti 

professori Johan Jacob Tengström siirsi laajasti lukuisille opiskelijapolville.  1840-107

luvulta lähtien kansallisuusajattelun muotoutumiseen vaikutti voimakkaasti Johan 

Vilhelm Snellman, jonka hegeliläinen filosofia muodosti vuosikymmenien ajaksi 

suomalaisuusliikkeen ideologisen pohjan. Vuosisadan puoliväliin tultaessa 

kansallisuusaate oli muotoutunut identiteetti- ja kansakuntaprojektiksi, mutta oli 

luonteeltaan edelleen ennen kaikkea kulttuurista nationalismia. Snellmanin myötä 

suomen kielen asema nousi kansallisuusajattelun keskiöön, ja 1860-luvun kuluessa 

siitä muodostui fennomaaniliikkeen ydinkysymys.  108

Uuden sukupolven myötä kulttuurinationalismi alkoi 1870-luvun aikana 

korvautua aiempaa poliittisemmalla linjalla. Politisoinut fennomania rakentui ennen 

kaikkea akateemista opetusta saaneiden, mutta koulutuksen mukanaan tuomista 

eduista ja asemista yhä laajemmassa mitassa paitsi jääneiden opiskelijapolvien 

toiminnalle.  Kasvavassa, ei-aatelistaustaisessa sivistyneistössä odotukset 109

korkeammista asemista ja virkaurista olivat voimistuneet, ja odotusten 

 Jalava 2006, 46. Yleisesti ottaen yliopistoväellä oli keskeinen rooli kansallisuusliikkeen ajatusten 107

kehittämisessä, määrittelemisessä ja ylläpitämisessä koko 1800-luvun ajan, sillä rajatun julkisuuden aikana 
yliopisto oli ainoita areenoita, joilla oli mahdollista käydä tällaista keskustelua, ja jossa kansainväliset virtaukset 
pääsivät etenemään. Esim. Halonen et al. 2021, 24—25, 32.

 Esim. Pikkanen 2012, 81—82; Halonen et al. 2021, 29—30.108

 Ylikangas & Pajuoja 1987, 136.109
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täyttymättömyys aiheutti turhautumista.  Snellmanin henkinen seuraaja, Yrjö 110

Koskinen, vei liikettä kohti valta- ja valtiopoliittista kansallisuusohjelmaa. Siinä oli 

kyse kiinteän, yksiarvoisen ja kristilliskonservatiivisen suomenmielisyyden asiasta, 

jota ”kansan ääneksi” julistautuneet Koskisen fennomaanit kokivat edustavansa. 

Koskisen myötä vahvistui myös fennomaanien sidos talonpoikaisuuteen.  111

Kielikysymyksen kautta fennomaanien ”päävastustajana” näyttäytyivät 

liberaalit, eli niin kutsutut ”svekomaanit”, joiden kulttuurinen tausta oli hyvin 

samanlainen kuin fennomaaneilla, mutta joiden näkemykset kielikysymyksessä ja 

skandinaavisten kulttuuriyhteyksien ylläpitämisessä erosivat fennomaanien 

näkemyksistä.  Poliittisen fennomanian pohjaintressinä oli kulttuurisesti 112

itsenäiseksi kansakunnaksi muotoutuminen, ja se nähtiin mahdolliseksi ainoastaan 

ruotsinkielisen kulttuurin ylivallan murtamisen kautta. 

Fennomaanit tavoittelivat kansallista hegemoniaa monella tasolla. 

Tutkimuskysymykseni kannalta merkityksellinen on näihin tavoitteisiin kytkeytyvä 

kysymys institutionaalisen vallan rakentamisesta ja mekanismeista, kuten 

määrittelyvallan käytöstä. Fennomaaniliike rakentui sen keskeisten toimijoiden 

määritellessä ryhmän luonnetta ja tavoitteita suhteessa muihin ryhmiin. 

Fennomaaninen sivistyneistö määritteli itsensä ”suomalaiseksi” ja asemoi itsensä 

”suomalaisen kansan” etujen ymmärtäjäksi ja ajajaksi. Ulos rajautuivat ryhmät, jotka 

eivät tätä olleet, toisin sanoen ruotsinmieliset.  Leimaamalla poliittisesti eri 113

kannoilla olevat tahot epäkansallisiksi Koskisen fennomaanit käyttivät kansallisen 

hegemonian kannalta merkittävää määrittelyvaltaa. 

Fennomaanien ajaman kollektiivisen kansallisuuden rakentumisessa julkisten 

instituutioiden, kuten lehdistön, koululaitoksen ja taideinstituutioiden merkitys oli 

keskeinen. Ne toimivat kansallista identiteettiä luovina, levittävinä ja ylläpitävinä 

rakenteina. Niiden kautta suomalaisuusliike muodosti ja legitimoi itseään. Koska 

valtasuhteet olivat 1800-luvun jälkipuolella kuitenkin vielä vakiintumattomia, käytiin 

 Nieminen 2006, 61.110

 Jalava 2006, 323.111

 Alapuro & Stenius 1989, 17.112

 Alapuro & Stenius 1989, 18.113
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rakenteilla olevasta kansallisesta julkisuudesta kovaa kamppailua yhteiskunnallisten 

eliittiryhmien, kuten fennomaanien ja liberaalien ruotsinkielisten välillä.  114

4.2 Fennomanian ja teatterin sidos  

Suomalainen Teatteri perustettiin 1872, joten viitatessani etenkin artikkeleissa I—III 

teatterin varhaisten vuosien fennomaniaan, on kyseessä ennen kaikkea Yrjö Koskisen 

johtama, ”taisteleva” ja politisoitunut fennomania. Teatterin perustaminen oli 

vahvasti osa kielipoliittisen valtataistelun dynamiikkaa, institutionaalisen vallan 

tavoittelua ja osoittamista.  Koskinen ymmärsi teatteritaiteen vaikuttavuuden, 115

mutta myös teatterin arvon instituutiona, joka kokoaisi fennomaanit saman katon 

alle ja houkuttelisi taiteen ystäviä myös fennomaanien ulkopuolelta ”oikeamielisten” 

seuraan.  Teatteri näyttäytyi välineenä kohtaamiseen ja vaikuttamiseen mutta myös 116

sen osoittamiseen, että suomalainen kulttuuri on elinvoimainen ja pystyvä voima.  

Kansallisuusaatteen tavoin kansallisia ja kansankielisiä teattereita ja niiden 

roolia kansallisten kulttuurien luojina on länsimaisessa kontekstissa tutkittu 

runsaasti. Kansalliseksi itsensä nimenneet teatterit ovat olleet samaan aikaan sekä 

elitististä että populaaria taidetta tuottavia, sekä poliittisia että kulttuurisia tavoitteita 

ajavia instituutioita, joilla on usein ollut pyrkimys vahvistaa yhden kielen asemaa 

monikielisessä ympäristössä ja luoda kansallisen kirjallisuuden kaanonia. On 

kuitenkin selvää, että kyseessä oli samaan aikaan kansallinen ja transnationaali ilmiö 

niin kansallisten teattereiden ohjelmistoja kuin myös muita vaikutteita ajatellen.   117

Uuden, poliittisemman fennomaanipolven valtakaudesta huolimatta 

kulttuurifennomaaniset taustavirrat olivat Suomalaisen Teatterin 

perustamisvaiheessa edelleen kiinteä osa tutkimuskysymykseni kannalta keskeisiä 

kansallisuusdiskursseja. Teatterin ohjelmisto rakentui pitkälti jo olemassa olevasta 

materiaalista ja siinä oli voimakkaasti nähtävillä yleiseurooppalainen, 

kulttuurinationalistinen romantisoitu kansakuva. Teatteripolitiikan taustalla 

vaikuttivat myös Snellmanin saksalaistaustaiset ajatukset draamasta kirjallisuuden 

 Nieminen 2006, 18–19, 22.114

 Esim. Aspelin-Haapkylä 1906, 278—279; Häggman 2022, 20.115

 Suutela 2001, 78.116

 Pikkanen 2012, 8—9.117
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korkeimpana ja arvokkaimpana lajina. Yksilön maailmankatsomukselliset 

pyrkimykset ja hänen toimintansa aikakauden tai kansallishengen edustajana 

ajateltiin parhaiten välittyvän juuri näytelmähenkilöiden toiminnan kautta.   118

Fennomanian hegeliläinen pohja johti myös ajatteluun, ettei taideteosten tullut 

heijastaa aistimuksia tai kokemuksia sellaisenaan, vaan olla aiheidensa idealisointeja. 

Toisin sanoen, taiteella ei nähty itseisarvoa, vaan sen tehtävänä oli auttaa aineellista 

maailmaa muuttumaan ihanteiden mukaiseksi.  On myös hyvä muistaa, että 1800-119

luvulla taideteosten vastaanottajaa tietoisesti holhottiin. Esimerkiksi kirjailijan 

ymmärrettiin olevan vastuussa lukijakunnastaan ja ohjattava sitä näkemään mikä oli 

hyvää ja mikä pahaa, eikä jätettävä tekemään tulkintoja yksin.  Tästä lähtökohdasta 120

Suomalaisen Teatterin ohjelmistoa on mahdollista tarkastella suomalaisuuden 

ideaalikuvaston tuottajana, vaikka teatteri ei sitä ekplisiittisesti julistanutkaan.  

Yleisen mielipiteen ja koko poliittis-yhteiskunnallisen järjestelmän 

legitimiteetin rakentuessa julkisuuden kautta, oli julkisuusinstituutioiden hallinta 

fennomaanien kaltaisille eliittiryhmille äärimmäisen tärkeää.  Näin oli myös 121

teatteri-instituution ja sen tuottamien representaatioiden suhteen. 1800-luvun 

lopulla näyttämön kieli oli tehokas uusien ajatusten esittelijä ja se saavutti usein 

suuremman yleisön kuin muut kirjallisuuden lajit.  Suomalainen Teatteri oli myös 122

pitkään pääasiassa kiertueteatteri, viettäen useita viikkoja vuodesta Suomen eri 

paikkakunnilla. Kiertuetoimintansa kautta teatteri toimikin laajoja kansanosia 

tavoittavana ajatusten ja kuvastojen välittäjänä ja toistajana. Fennomaanit 

hyödynsivät aiempina vuosina toimineiden kansainvälisten kiertueteatterien 

toimintamalleja, mutta myös kaupunkien säätyläistön kautta maaseudulle 

saapunutta ja vakiintunutta ”yleishyödyllisten huvien” järjestämisen perinnettä. 

Niiden myötä rahvaan huvittelulle pyrittiin muodostamaan ylhäältä alaspäin 

suuntautuva, sivistyksellinen rakenne.   123

 Jalava 2006, 125.118

 Jalava 2006, 51, 112, 123.119

 Jalava 2011, 95. Jalava viittaa filosofi Thiodolf Reinin (1838–1919) 1890-luvun kirjoituksiin.120

 Nieminen 2006, 184.121

 Nevala 1989, 248.122

 Nieminen 2006, 135.  123
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Kansallinen mediajulkisuus ei ole varsinainen tutkimuskohteeni, mutta sen 

muodostumisen ja sen kansallisuuden kokemusta tuottavan ja legitimoivan luonteen 

ymmärtäminen on tärkeää, Suomalaisen Teatterin asettuessa niin selkeästi osaksi 

tätä rakennetta. Hahmotan julkisuutta tuottavat instituutiot ja institutionaaliset 

käytännöt Hannu Niemisen jaottelun mukaisesti kaksitasoisena järjestelmänä. 

Ensimmäisellä asteella on joukkoviestimien tuottama päivittäisjulkisuus ja toisella 

asteella ne julkisuusinstituutiot, jotka tuottamiensa representaatioiden kautta 

antavat yhteisölle keinot julkisuudessa esiintyvien asioiden merkityksellistämiseen ja 

tulkitsemiseen.  Teatteri asettui instituutiona jälkimmäiseen tehtävään. 124

1800-luvulla rakennettu kansallinen julkisuus alkoi synnyttää jaettua sosiaalista 

todellisuutta ja merkitysmaailmaa, josta Nieminen käyttää määritelmää ”sosiaalisen 

mielikuvituksen reservi”. Tuohon kollektiiviseen mielikuvitukseen sisällytettiin 

luodut kansalliset riitit ja symbolit, jotka saivat eri yhteiskuntaryhmissä niille 

ominaiset, taustaymmärrykseen sidotut tulkintansa, mutta joiden käytöstä 

päättäminen oli valtaa pitävien ryhmien käsissä.  Suomalaisen Teatterin tuottamat 125

representaatiot olivat osa tämän kollektiivisen mielikuvituksen — 

kansallisuuskokemuksen — muodostamista.  

Omasta ajastamme käsin on tärkeää huomata, että 1800-luvun jälkipuolella 

luodut, kansallista julkisuutta ylläpitävät institutionaaliset rakenteet myös pitkälti 

vakiintuivat. Ne kehittyivät ja täydentyivät 1900-luvun kuluessa, mutta julkisuuden 

perusrakenteet ja toimintatavat pysyivät hyvin samanlaisina, ja mikä keskeistä: 

syntyvaiheessa vallinneet valtasuhteet muodostuivat instituutioden pysyviksi ja 

niiden toimintaa ehdollistaviksi rakenteiksi. Tällä oli merkittävä vaikutus sekä 

julkisuudessa esiintyneiden henkilöiden valikoitumiseen että julkisuudessa 

käsiteltyihin aiheisiin ja esille päässeisiin näkökulmiin.  Suomalaisen Teatterin 126

osalta kyse oli siitä, kuka saattoi kertoa julkisuudessa teatterin toiminnasta, millaisia 

mielikuvia ja tarinoita teatteri saattoi tuottaa, ja kenen kasvoilla ja kenen äänellä niitä 

ilmaistiin niin 1800-luvulla kuin myöhemmin 1900-luvun aikana tehdyissä historian 

tulkinnoissa.  

 Nieminen 2006, 29.124

 Nieminen 2006, 20, 23.125

 Nieminen 2006, 15.126
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4.3 Fennomaanien kansakuva ja sukupuolittunut kansallisuus 

Kansallisuuden feminiinin representaation muodostumista tarkastellakseen on 

ymmärrettävä fennomaanien kansakuvaa ja sukupuoli-ideaaleja. Kuten tunnettua, 

varhainen kulttuurifennomania sijoitti suomalaisen kansakunnan ydinolemuksen ja 

alkuperän maaseudulle, talonpoikaiseen maailmaan. Talonpoikaiskulttuurin ja ennen 

kaikkea sen kielellisen erityisyyden nostaminen symboliseen, kansallisen identiteetin 

tunnusasemaan ei ollut kuitenkaan suomalaisen kansallisuusprojektin erityisyys, 

vaan yleiseurooppalainen kulttuurinationalismin piirre.  Laajassa mittakaavassa 127

talonpoikaisuuden romantisointi ja nostalgia kuvitteellista menneisyyttä kohtaan 

liittyivät eurooppalaisen yläluokan ja porvariston kokemaan epävarmuuteen 

yhteiskunnan nopean modernisaation edessä. Maaseutu haluttiin nähdä 

yksinkertaisena, ”perinteet” säilyttäneenä ajattomana yhteisönä.  Myös Suomessa 128

kirjallinen yläluokka oli muodostanut eurooppalaisten esikuvien mukaisesti kansasta 

romanttisen ja idealisoidun kuvan, jota katseltiin tietoisesti etäisyyden päästä 

ihaillen. Mia Halosen sanoin: ”Kansa oli eksoottinen toinen, johon voitiin heijastella 

eurooppalaisten mallien mukaisia kansakunnan perusmyyttejä.”   129

Nostalgian lisäksi ”kansaan” kääntymisen taustalla oli Suomessa myös 

voimistunut talonpoikien taloudellisen ja poliittisen merkityksen kasvu.  1860-130

luvulta lähtien suomalaisuusliike alkoi yhä selvemmin ja konkreettisemmin tukeutua 

nousevaan talonpoikaistoon ja maaseutuun. Vaikka fennomaanit julistivat puhuvansa 

kansan nimissä, tuli kansa edelleen määritellyksi sivistyneistön toimesta.  Koskisen 131

johtaman fennomaanipolven ajatus kansasta oli yhä romantisoitu ja ylevä. He 

vaalivat ideaalia siveästä ja nuhteettomasta kansasta, joka kiitollisena ottaisi vastaan 

sivistyneistön tarjoaman kasvatuksen.  Minna Maijalaan viitaten, sivistyneen eliitin 132

pyrkimyksenä oli ajaa kansan etua suojelemalla kansaa ikään kuin omalta 

 Leerssen 2006, 159.127

 Leerssen 2006, 193; Jalava 2006, 52.128

 Halonen et al. 2021, 30.129

 Ylikangas & Pajuoja 1987, 136.130

 Halonen et al. 2021, 34–35.131

 Halonen et al. 74. Kirjoittajat viittaavat: Juha Siltala, Valkoisen äidin pojat 1999, 40—49. 132
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itseltään.  Neitorepresentaation tiivis yhteys fennomaanisen kansakuvan 133

artikulointiin tulee esille tässä. Sukupuolitettu kuvasto soveltui kuuliaisen 

kansaihanteen artikuloimiseen, sillä samat attribuutit olivat sidoksissa myös 

aikakauden naisideaaliin. Sekä kansa että nainen nähtiin lapsen kaltaisena, 

viattomana ja suojelun tarpeessa olevana. Naissukupuolen tavoin kansan tuli pysyä 

paikallaan, muuttumattomana, sivistyneistön hyväntahtoisessa kontrollissa.  

Kansakunnan lujittaminen ja yhtenäisen kansallisuuskokemuksen luominen 

näyttäytyi suurena, moraalisena sivistystehtävänä. Hannu Nieminen kiteyttää 

hierarkkisen rakenteen: ”Kansalaisuuden ihanteen määrittelijänä toimi senaikaisen 

kirjallisen julkisuuden kantaja, kaupunkilainen ruotsinkielinen säätyläistö. Sen 

intressit ja yhteiskunnalliset arvot alkoivat määrittää kansalaishyveitä. Niihin 

pohjautuen yhdeksi keskeiseksi kansallisen julkisuuden rakenneominaisuudeksi 

muodostui käsitys kansasta rahvaana, sivistämisen kohteena. Rahvaan sivistäminen 

ja kansallisen tietoisuuden vieminen sen keskuuteen omaksuttiin keskeiseksi 

lukeneiston tehtäväksi.”   134

1700-luvulta saakka porvarillisen keskiluokan keskuudessa kehittyneelle 

ajattelulle, Niemisen sanoin ”modernille mielikuvitukselle”, oli ominaista luonnon 

hahmottaminen inhimillisen työn kohteena ja kesyttämisen tarpeessa olevana.  135

Eurooppalaisen valistusfilosofian ja ammattimaistuvan historiantutkimuksen valossa 

kulttuurin kehittyminen näyttäytyi teleologisena, ennalta määrättyyn lopputulokseen 

päätyvänä prosessina. Ihmiset ja kulttuurit vertautuivat yksilöön, joka kehittyi 

täydellisessä villeydessä eläneestä lapsesta sivistyneeksi aikuiseksi. Teoriat 

iskostuivat osaksi länsimaista arkielämää ja -ajattelua.  Kansan ja feminiinin 136

käsitteen yhteenkietoutuminen ja suomalaisuuden naishahmoisen representaation 

muodostuminen kytkeytyvät juuri tähän asetelmaan.  

Varhaisen fennomaaniliikkeen sukupuoliajattelua ja porvarillisen 

sukupuolikeskustelun sidettä kansallisuuden kuvaston rakentumiseen olen avannut 

erityisesti artikkeleissa I—III. Tässäkin asiassa Snellmanin linjaukset vaikuttivat 

pitkään vanhafennolaisen ajattelun taustalla. Snellmanin mukaan naiset saattoivat 

 Maijala 2017, 98.133

 Nieminen 2006, 99. Myös Alapuro & Stenius 1989, 34.134

 Nieminen 2006, 177—178.135

 Blom 2000, 4.136
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vaikuttaa maailmaan, yhteiskuntaan ja valtioon ainoastaan epäsuorasti, kodin, 

perheen ja aviomiehen kautta.  Perheen ulkopuoliset yhteiskunnalliset pyrkimykset 137

hän näki naiselle epätoivottavina, miehekkääksi tekevinä toimina. Snellmanin 

mielestä naisen tuli asettua miehen ohjaukseen, sillä ”naisellinen mieli, sielu ja 

sulokkuus” eivät viihtyneet atleettisessa ruumiissa. Sellainen miehistäisi naisen 

kokonaisvaltaisesti, vieden pohjan sukupuolten välisestä valtasuhteesta: ”Mies ei 

rakasta koskaan, tarkoittaa ei koskaan, itsenäistä ja itseriittoista naista.”  138

Naisen oli Snellmanin mukaan pysyttävä kotona, sillä se oli lasten ja sitä kautta 

yhteiskunnan kasvattamisen kannalta keskeistä, mutta myös siksi, että miehen oli 

ulkomaailmassa kamppailtuaan saatava levätä paikassa johon mikään vieras ei voi 

tunkeutua. Koti, jota nainen hoitaa soisi miehelle rauhan ja levon. On keskeistä 

huomata, että hyveellinen koti rakentui Snellmanin näkemyksessä parhaiten siten, 

että nainen siirtyy aviopuolison kanssa perustettuun kotiin suoraan 

lapsuudenkodistaan ”ilman että mikään yhteiskunnallinen turmelus ehti tarttua 

häneen.”  Tähän liittyy myös naisen ruumiillistama jatkuvuus: kodin tehtävänä oli 139

antaa alati muuttuvan ulkomaailman vastapainoksi tukikohta, jossa mies sai 

”vahvistaa uskoaan elämän perusasioiden jatkuvuuteen voidakseen jälleen 

uudistunein voimin lähteä taistelemaan leivästä miehisen kunnian kentillä.”  140

Sukupuolten välisen vastakkaisuuden yhtenä merkkinä nähtiin naisen ”luonnollinen 

kutsumus” epäitsekkääseen uhrautumiseen muiden ihmisten (ja korkeampien 

asioiden) vuoksi.  141

4.4 Liikkeen kriisiytyminen 

Artikkeleissa I—III tarkasteltua Suomalaisen Teatterin ympärillä tuotettua 

suomalaisuuskuvastoa kontekstoi 1870—1880-lukujen politisoitunut fennomania. 

Artikkelissa IV katse siirtyi sen sijaan näyttelijä Ida Aalbergin myöhempiin, varsin 

 Jalava 2006, 171. Snellmanin ajattelusta on kirjoittanut myös mm. Pulkkinen Tuija. ”J. V. Snellman 137

Poliittisena Ajattelijana – Siveellisyys”. Teoksessa Tuija Pulkkinen & Antu Sorainen (toim.) Siveellisyydestä 
seksuaalisuuteen: poliittisen käsitteen historia. Helsinki: SKS, 2011. 36–55. 

 Jalava 2006, 173–174.138

 Jalava 2006, 177.139

 Jalava 2006, 179.140

 Jalava 2006, 186.141
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ristiriitaisiin suomalaisuusasenteisiin. Näiden, osin 1900-luvun puolelle tulevien 

ilmiöiden tarkastelussa tulee ymmärtää tietyssä määrin myös fennomaaniliikkeen 

myöhempiä vaiheita.  

Valtiollinen itsenäisyys ei ollut fennomaanien agendana vuosikymmeniin, mutta 

koulutettu eliitti oli tähdännyt Venäjästä erillisen hallinnon ja kulttuurisen 

kokonaisuuden rakentamiseen autonomian ajan alusta saakka. Toisaalta myös 

Venäjän tavoitteisiin oli lukeutunut tsaarille lojaalin ja tehokkaan hallinnon 

luominen Suomeen mahdollisimman nopeasti. Ruotsi näyttäytyi Venäjälle uhkana 

sekä mahdollisen sotilaallisen revanssin kautta, mutta se nähtiin myös 

eurooppalaisten liberaalien virtausten porttina. Näin ollen 1870–1880-lukujen 

fennomaanien ajama ruotsinkielisen valtakulttuurin syrjäyttäminen tai ainakin 

hillitseminen oli myös Venäjän intressien mukaista.  Liberaalit (”ruotsinmieliset”) 142

olivat fennomaanien kanssa eri kannoilla suhteessa Venäjään, ja tukivat 

skandinaavisten kulttuuriyhteyksien vahvistamista. 

1880-luvun kuluessa kasvoi kuitenkin jälleen uusi fennomaanipolvi, joka ei ollut 

aiempaan linjaan tyytyväinen. Vanhan polven fennomania sitoutui 

kristilliskonservatiiviseen maailmankuvaan, kun uusi, nuorsuomalainen polvi puhui 

edistysuskon ja liberalististen ajatusten puolesta. Nuorsuomalaiset toivat 

kansalliseen ajatteluun toiveet sukupuolten tasa-arvosta ja uskonnon vapaudesta. 

1880-luvun loppuun mennessä suomalaisuusliike oli ajautunut hajaannuksen tilaan 

eikä kielikysymys ei enää riittänyt pitämään liikettä koossa.  143

1890-luvun aikana Suomalainen puolue jakautui kahteen leiriin myös 

suhtautumisessaan akuutisti nousseeseen työväenkysymykseen ja ennen kaikkea 

Venäjän tiukentuviin otteisiin.  Suurvaltasuhteiden kiristyminen oli saanut Venäjän 144

voimistamaan otetta reuna-alueistaan, mukaan lukien Suomen 

suuriruhtinaskunnasta. Nuorsuomalaiset ja ruotsalaispuolue asettuivat vastustamaan 

venäläistämistä, jonka he näkivät uhkana suomalaiselle kulttuurille, mutta myös 

ruotsinkielisen väestön olemassaololle. Nämä tahot muodostivat yhdessä 

perustuslaillisen rintaman. Vanhasuomalaiset näkivät sen sijaan, että paras turva 

olisi edelleen talonpoikaisessa järjestyksessä ja ”kansan perinteissä” ja että jatkamalla 

 Nieminen 2006, 46, 58.142

 Halonen et al. 2021, 38–39, 42; Nieminen 2006, 119.143
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lojaaleina keisarille suomalaiset säilyttäisivät suojansa parhaiten. Tätä suuntaa 

alettiin kutsua myöntyväisyyslinjaksi. Tilanne kärjisti koko poliittisen kentän 

olemassa olevia ristiriitoja ja aiheutti voimakasta polarisaatiota.  

Kulttuurifennomaaniselle perustalle rakennetun Suomalaisen Teatterin 

(vuodesta 1902 eteenpäin Kansallisteatterin) toimintaan voimistava riitaisuus toi 

suurta hankaluutta. Toisaalle vetivät nuoren polven liberaalit kulttuuritoimijat, jotka 

olivat nousseet nopeasti hallitsemaan suomenkielistä lehdistökenttää, toisaalle 

teatteria edelleen hallinnoivat vanhasuomalaiset. Leiriytyminen sukupolvien ja 

ajattelutapojen mukaan oli niin rajua, että jakautuminen alkoi edellyttää 

sivistyneistön edustajilta puolen valintaa, mikä taas vaikutti voimakkaasti yksilöiden 

uraan ja asemaan.  Yllä kuvattu kehitys on nähtävä artikkelissa IV tarkastellun Ida 145

Aalbergin asennoitumisen taustalla. Fennomaaniliikkeen jakautuminen ja 

polarisaatiokehitys kontekstoivat Aalbergin ristiriitaisia asenteita Kansallisteatteria, 

suomalaisuusliikettä ja sen hänelle asettamia vaatimuksia kohtaan hänen uransa 

loppuvaiheissa 1900-luvun alkuvuosina.  

5 Tulokset ja päätelmät 

Olen väitöstutkimuksessani analysoinut Suomalaisen Teatterin varhaisen 

ohjelmiston ja näyttelijä Ida Aalbergin roolien ja julkisen kuvan kautta rakentunutta 

suomalaisuuden naishahmoista representaatiota sen tutkimustiedon valossa, jota 

meillä on kansallisuuden sukupuolittuneesta rakentumisesta ja toisaalta suomalaisen 

kansallisuuden rakentajien tavoitteista ja ideaaleista. Avaan tässä tutkimuksen 

tuloksia sekä artikkelikohtaisesti että kokonaisuutena suhteessa artikkeleita 

yhdistäviin laajempiin kysymyksiin.  

5.1 Artikkelikohtaiset tulokset 

Artikkelissa I analysoin Suomalaisen Teatterin kotimaiseksi määrittelemää 

ohjelmistoa ensimmäisen kymmenen toimintavuoden ajalta (1872—1882). Analyysin 

perusteella väitän, että teatterin varhainen kotimainen ohjelmisto tuotti 

kansallisuuden sukupuolittunutta representaatiota ja osallistui aikakaudella 

 Nieminen 2006, 119, 121; Alapuro & Stenius 1989, 37.145
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muotoutumassa olleen Suomi-neidon personifikaation luomiseen ja 

vakiinnuttamiseen. Representaatiota tuottivat ohjelmistossa lukuisat erilaiset 

tekstuaaliset tekijät: toistuvat teemat, sanavalinnat ja symbolit. Yhteisesti ne 

hahmottuvat performatiiveina, jotka toimivat suomalaisuuden naishahmoisuuden ja 

sitä kautta sukupuolittuneen yhteiskunnallisen todellisuuden rakennusosina. 

Tällaisia performatiiveja olivat esimerkiksi naishahmojen nuoruuden ja 

neitseellisyyden korostuminen sekä hahmoja kodin ja luonnon käsitteisiin sitoneet 

elementit, kuten voimakas liittäminen lapsuudenkodin piiriin sekä toistuva 

paikantaminen maaseudulle ja luontoon. Useissa näytelmissä sai ilmaisunsa myös 

myöhempään suomalaisuusdiskurssiin voimakkaasti iskostunut maaseudun ja 

kaupungin vastakkainasettelu. Huomionarvoista oli, että maaseudun ”aitoutta” 

tuottava ja ylläpitävä vaikutus ruumiillistui ennen kaikkea naishahmoissa. 

Mieshahmoja ei kontekstoitu samalla tavoin tiettyyn paikkaan, vaan he näyttäytyivät 

päin vastoin liikkuvina, naishahmon kotiseudulle saapuvina tai sinne palaavina 

toimijoina. Paikallaan pysyminen naishahmoja määrittävänä elementtinä korostui 

etenkin näytelmissä, jotka painottivat lapsuudenkodin naishahmolle tuomaa turvaa 

ja kodin ulkopuolisia uhkia. Arkuus ja tietämättömyys kodin ulkopuolisesta 

maailmasta esitettiin naishahmojen kohdalla positiivisena, toivottuna piirteenä.  

Suomalaisen Teatterin ohjelmistossa nämä teemat rinnastuivat kansallisuuden 

alkuperäisyyttä, jatkuvuutta ja muuttumattomuutta painottaneisiin fennomaani-

ideaaleihin. Ne yhdistyivät neitseellisyyttä, koskemattomuutta ja suojelun tarvetta 

ilmaisevan kansallisuuden representaation rakentumiseen ja ajatukseen ”väärien” 

vaikutteiden ulottumattomissa säilymisestä. Representaatiossa artikuloitui 

fennomaanisen kansallisuusideaalin ydinajatus kansasta aidon, alkuperäisen 

suomalaisuuden lähteenä ja säilyttäjänä. Neitorepresentaation kiinnittyessä 

ominaisuuksiensa kautta kuviteltuun kansaan, vahvistui kansa-käsitteen 

hahmottuminen femininisoivien merkitysten kautta. 

Nuori naiseus idealisoitui rajaamalla muunlainen naiseus ulos 

representaatiokentästä. Suomalaisen Teatterin varhaisen ohjelmistossa aikuiset 

naishahmot olivat hyvin harvalukuisia. Nämä harvat esitettiin lähes poikkeuksetta 

ideaalista ulosrajautuvina hahmoina: koomisina pyrkyreinä, noitamaisina äitipuolina 

tai sääliä keräävinä naimattomina naisina. Tulkintani mukaan etenkin 

nousukasmaiset, aateliston pukeutumista ja elämäntapoja jäljittelevät hahmot 
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yhdistyivät fennomaanikontekstissa ruotsalaisperäisyyden vastustamiseen. 

”Aitouden” puute tai sen menettäminen esitettiin näiden hahmojen kautta näytelmän 

tyylilajista riippuen traagisena tai naurunalaisena. Neitokuvaston idealisoituminen 

korostui tämän kaltaisten vastakuvien kautta, etenkin testeissä, joissa hienosteleva, 

aatelistoa ihannoiva äiti ja ”luonnollinen” ja vaatimaton tytär esitettiin rinnakkain. 

Ohjelmistossa muodostunutta neitorepresentaatiota määrittikin monin paikoin juuri 

vastakohtaisuus fennomaanien vastustamalle yläluokkaisuudelle. 

Suomalaisuuden naishahmoisuutta tuottavia ja määrittäviä performatiiveja 

näytelmissä olivat myös lapsuudenystävyyden ja kasvattisisaruuden teemat. Niiden 

pohjalle rakentuva rakkaus kuvattiin tarinoissa toivottavimpana ja aidoimpana 

rakkauden muotona. Nuorten naishahmojen kohdalla lähtökohdat toimivat 

uskollisuuden takeena: ne tuottivat kokemusta hahmojen lapsenkaltaisuudesta ja 

muuttumattomuudesta. Elementit vahvistivat neitsyyden merkitystä suomalaisuuden 

representaatiossa ja osallistuivat samalla fennomaanisen morsianmetaforan 

muodostamiseen. Kansan ja sivistyneistön (toivottua) suhdetta ilmaissut metafora oli 

fennomaanisen suomalaisuusdiskurssin käytetyimpiä mielikuvia. Sen kautta 

sivistyneistö jäsensi ja merkityksellisti omaa asemaansa ja identiteettiään suhteessa 

kuviteltuun kansaan. Ohjelmiston naishahmojen ominaisuuksissa, tarinarakenteissa 

ja suhteessa mieshahmoihin representoitui arvoasetelma, jonka kautta sivistyneistö 

saattoi asemoida ja ymmärtää itsensä kansan rakastajana ja suojelijana. 

Artikkelin tulokset vahvistivat aiemman tutkimuksen näkemyksiä 

kansallisuuden muotoutumisen ja aikakauden yhteiskunnallisen 

sukupuolikeskustelun tiiviistä suhteesta. Uutta oli kansallisuuskuvaston tutkiminen 

mittavan, pitkälti aiemmin tutkimattoman teatteriaineiston kautta, mikä lisäsi 

käsitystä suomalaisuuden rakentamisen keinoista 1870-1880-luvuilla. Analyysini 

perusteella väitän, että teatterin kontribuutio kansallisuusdiskurssin kehittymiseen 

oli huomattavasti suurempi kuin aiemmin on hahmotettu. Suomalaisella Teatterilla 

oli ohjelmistonsa kautta käytössään sukupuolittuneita ja sukupuolittavia, aikakauden 

sukupuolikeskusteluja ja -määritelmiä hyödyntäneitä ja niitä tukeneita kuvastoja, 

jotka juuri kyseisen teatterin ohjelmistossa olivat osa fennomaanisen 

kansallisuusdiskurssin luomista.   
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Artikkelissa II tarkastelin ohjelmiston tuottamaa kansallisuuskuvastoa 

ensimmäistä artikkelia rajatummin, orpouden ja äidittömyyden teemojen kautta. 

Näiden teemojen laajaan esiintyvyyteen kiinnitin huomiota artikkelin I aineistoa 

analysoidessa. Orpoutta ja äidittömyyttä ei ole aiemmin tutkittu osana 

suomalaisuuden representaation muodostumista. Artikkelin tulokset toivatkin 

kansallisuustutkimukseen uuden näkökulman havaitsemalla yhteyden länsimaisen 

orpomyytin ja kansallisuuskuvastojen välillä.  

Tulkintani on, että Suomalaisen Teatterin varhaisessa ohjelmistossa laajasti 

tyylilajiin katsomatta esiintyneet, naishahmoihin sitoutuneet orpouden ja 

äidittömyyden teemat vahvistivat fennomaanisessa kansallisuusdiskurssissa 

käytettyjä sukupuolittuneita representaatioita. Orpotyttöjen hahmot ilmaisivat 

feminiiniin kansallisuuden representaatioon soveltuneita piirteitä: viattomuutta, 

vaatimattomuutta ja nöyryyttä, mutta synnyinperheistään ja toisinaan myös 

-ympäristöistään erotettuina hahmot ilmaisivat myös voimakasta yksinäisyyttä, 

irrallisuutta ja kaipuuta. Väitän, että 1870-luvun fennomaanikontekstissa 

orpohahmoissa ruumiillistui ajatus suomalaisesta kulttuurista ja identiteetistä 

pelastettavana ja suojeltavana. Orvot näyttäytyivät myötätuntoa herättävinä 

hahmoina, joiden kautta oli mahdollista omaksua ajatus ”oikean” alkuperän 

merkityksestä. 

Orpous toi lisämerkityksiä myös fennomaanisen kansakäsityksen ilmaisuihin. 

Näytelmissä toistui narratiivi, jossa sivistyneistöä edustava mieshenkilö ”löysi” orvon, 

tarjosi tälle rakkautensa ja asettui isälliseksi opastajaksi ja kasvattajaksi. Tulkintani 

on, että näytelmien turvaton orpotyttö assosioitui aikakauden fennomaaniseen 

kansaideaaliin, jossa  nöyrä ja muotoiltavissa oleva kansa ei hahmottunut ainostaan 

kasvatuksen tarpeessa olevana, vaan sitä pyytävänä ja sen kiitollisesti vastaan 

ottavana. Näytelmien nuoret orpotytöt omaksuivat kuuliaisen seuraajan ja oppijan 

aseman ja heille tarjotut toimintamallit ja ihanteet. Sivistyneistöltä saadun opetuksen 

omaksuminen tuotti mielikuvia ”oikean” fennomaanisen identiteetin löytymisestä. 

Näytelmien kuvastoissa representoitui ajatus kansan ”heräämisestä” ja kasvamisesta 

suomalaiseen identiteettiinsä sivistyneistön avulla. Orpouden kautta oli mahdollista 

ilmaista suomalaisen kansan ja kulttuurin alkuperäisyyttä, mutta myös todistaa 

niiden potentiaalia kasvuun ja kehitykseen oikeissa olosuhteissa. 
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Erityisen merkityksellisenä näyttäytyi orpoutta täsmentävä äidittömyyden 

teema. Artikkelin tulosten perusteella väitän, että äidittömyys oli keskeinen 

kansakunnan muodostamisessa käytettyjen merkitysisältöjen ja mielikuvien tuottaja 

ja se voimisti tiettyjä piirteitä suomalaisuuden representaatiossa. Näytelmien 

tarinoissa äitien lähes täydellinen poissaolo korosti nuorten orpotyttöjen 

viattomuutta ja tietämättömyyttä. Äidittömyyden myötä orpojen suojan, ohjauksen ja 

rakkauden kaipuu suuntautui voimakkaasti kohti isiä, kasvatti-isiä ja sulhasia. 

Orpohahmoissa ruumiillistui äärimmäinen lojaalius holhoojaa ja löytäjää kohtaan. 

Asetelmassa korostui sukupuolten välinen hierarkia, joka istui osaksi fennomaanista 

suomalaisuusrepresentaatiota ja kansakuntaihannetta. 

Tulkitsin näytelmäaineiston orpohahmoja ja äidittömyyttä myös fennomaanien 

kansakuntakäsitykseen sisältynyttä perheideaalia vasten. Ideaali piti sisällään 

ajatuksen äitiydestä perheen ja kansakunnan kivijalkana ja naisen luonnollisena 

kutsumuksena. Väitän, että näytelmiä lähes läpilyönyt äidittömyyden teema 

paradoksaalisesti edisti tuon ideaalin luonnollistumista. Äidittömät orpohahmot 

olivat usein lähtökohtaisesti jääneet ilman elävää naiseuden esimerkkiä. Sen sijaan 

kuolleet äidit olivat heille lähes pyhimysmäisiä esikuvia. Poissaoleva roolimalli oli 

epäruumiillisuudessaan tehokas. Nuoret orvot omaksuivat poikkeuksetta naiseuden 

mallin, joka legitimoi patriarkaalisen kansallisuuden rakentumista tukevia ja 

oikeuttavia sukupuolikategorioita. Asetelman voi nähdä osana kansalliseen projektiin 

kytkeytynyttä (naisen) seksuaalisuuden kontrollointia. 

Orpous ja äidittömyys olivat Suomalaisen Teatterin ohjelmistossa 

representoitununeen suomalaisuuden neitohahmon temaattisia rakennusaineita, 

jotka samalla voimistivat hahmoon liitettyjen merkitysten sisältöä ja tehoa. Orpous 

kantoi mukanaan merkityksiä, jotka legitimoivat aikakauden naisihannetta ja 

luonnollistivat siihen liitettyjä piirteitä, tukien samalla olemassa olevia valta-

asetelmia ja hierarkioita.  

Aineiston koostuessa kotimaiseksi luokitellun aineiston ohella myös 

ulkomaisesta ohjelmistosta, artikkelin keskeisenä tuloksena näyttäytyi myös 

yleiseurooppalaisen tarinamaailman ja sukupuolikuvaston soveltuminen 

suomalaisuuskuvaston tuottamiseen. Orpous oli 1800-luvun yleiseurooppalainen, 

kirjallinen ilmiö, minkä vuoksi siitä tuli myös Suomalaisen Teatterin varhaista 

ohjelmistoa läpilyövä elementti. Väitän, että orpouskuvasto tarjosi teatterille välineitä 
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ja merkityssisältöjä suomalaisen kansallisuuden luomiseen ja artikuloimiseen — 

fennomaanisen kansallisuusdiskurssin muodostumiseen — vaikka teemaa ei 

olisikaan tietoisesti valittu. Nationalismin paradoksi onkin juuri sen 

universaaliudessa: jaetuissa lähtökohdissa ja välineissä. Representaatiot, joiden 

kautta kansallisuuksien alkuperää ja ”todellista” olemusta ilmaistiin, olivat 

kansainvälisten ideologisten välineiden ja jo olemassa olevien kulttuuri- ja 

merkityskerrostumien yhteensulautumia. Kansallisia merkityksiä tuotettiin olemassa 

olevien, kansainvälisten materiaalien ja tarinamallien kautta.  

Artikkelien I ja II yhteisten tulosten pohjalta havaintoni on, että Suomalaisen 

Teatterin mittava ohjelmisto oli vuosina 1872—1882 pinnalta katsoen kirjava ja 

epätasainen, mutta välittämässään naiskuvassa varsin homogeeninen. Hanna Suutela 

on aiemmin hahmottanut ohjelmistossa orastavaa pyrkimystä suomalaisten tai 

suomalaisuuden esittämiseen, mutta arvelee näytelmien olleen keskenään liian 

erilaisia voidakseen vakiinnuttaa monitasoista suomalaisuuden representaatiota. 

Suutelan arvion mukaan yksittäiset näytelmät eivät toistuneet riittävän usein, että ne 

olisivat voineet synnyttää merkitystä rakentavia katsojakokemuksia.  Analysoituani 146

Suomalaisen Teatterin ohjelmistoa laajasti ensimmäisen kymmenen vuoden ajalta 

väitän, ettei toisto, jota representaation syntymiseen tarvitaan ole kiinni yksittäisen 

näytelmän esittämisestä uudelleen ja uudelleen. Kyseessä on sen sijaan laajan ja 

toisteisen kuvaston tuottama, kokonaisuuden kautta muodostuva representaatio. 

Suomalaisen Teatterin ohjelmisto tuotti kansallisuuteen liitettyjen merkitysten ohella 

ideaaleja, jotka kohdistuivat yleisesti naiseuteen porvarillisessa yhteiskunnassa ja 

istuivat yhteen fennomaanien Snellmanilta periytyneen sukupuoliajattelun kanssa. 

Ohjelmiston idealisoimat, seksuaalisuudestaan tietämättömät, lapsekkaat ja 

uhrautuvaiset naishahmot näyttäytyvätkin koko naisellisuus-käsitteen ja siihen 

sisältyvien attribuuttien vartijoina. 

Artikkeli III toi nationalismin tutkimukseen uuden näkökulman tarkastellessaan 

kansallisuuden personifiointia henkilöön kiinnittyneenä. Analyysin kohteena oli 

näyttelijä Ida Aalberg suomalaisuuden naishahmoisena personifikaationa. Artikkelin 

tulokset osoittivat, että Suomalaisen Teatterin ohjelmistossa ilmaisunsa saanut 

 Suutela 2005, 35.146
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neitorepresentaatio iskostui Aalbergiin hänen varhaisten roolihahmojensa ja hänestä 

itsestään julkisuudessa tuotetun kuvan kautta. Samalla representaatio sai 

lisämerkityksiä Aalbergin henkilöstä ja hänen fennomaani-ideaaleihin soveltuneesta 

taustastaan. Väitän, että teatteriin hyvin nuorena liittynyt, maalaistaustainen ja 

suomea äidinkielenään puhunut Aalberg oli aikakauden fennomaanitoimijoille 

väline, jonka kautta kansallisuuden ajatusta ja sisältöjä oli mahdollista artikuloida ja 

merkityksellistää. 

Nuorelle Aalbergille osoitetuissa rooleissa havainnollistuivat voimakkaasti myös 

artikkeleissa I—II esille nousseet, neitohahmoista suomalaisuutta tuottaneet 

performatiivit. Keskeisiä elementtejä olivat talonpoikaisuuden ihannointi, nuoruus ja 

viattomuus sekä nais- ja mieshahmojen hierarkian ja isällisen, opastavan rakkauden 

muodossa representoituva kansan ja sivistyneistön suhde. Aalbergilla ei uransa 

varhaisvaiheessa ollut rooleihinsa juurikaan päätäntävaltaa. Tässä tarkasteltujen 

roolien kautta hän näyttäytyi ennen kaikkea instrumenttina mainitun kuvaston 

välittämiselle.  

Tulkintani mukaan roolien tuottama neitokuvasto iskostui myös osaksi 

Aalbergin omaa julkisuuskuvaa. Aikakaudella näyttelijät usein samastettiin 

esittämiinsä hahmoihin, mitä Suomalainen Teatteri ja sen lähipiirin 

fennomaanitoimijat hyödynsivät etenkin lehdistön välityksellä. Kritiikit nostivat 

Aalbergista esille vallinneisiin sukupuoli-ideaaleihin istuvia ominaisuuksia, joiden 

kautta osoitettiin hänen soveltumistaan kyseisten roolihahmojen tulkitsijaksi. 

Aalberg yhdistettiin esittämiensä naiivien nuorten naisten hahmoihin ja niiden 

viattomuutta, mutta samalla haluttavuutta tuottaviin kuvastoihin. 

Näkemykseni on, että Aalbergille rakennettiin sukupuolittuneen 

suomalaisuusdiskurssin sisäistä subjektipositiota, ideologista minuutta kansallisen 

kulttuurin keulakuvana. Kokemusta kansallisesta kunniatehtävästä ja -asemasta 

tuotettiin vetoamalla Aalbergiin sekä henkilökohtaisesti että julkisuudessa. Vastuuta 

kansallisesta kulttuurista, sen noususta, säilymisestä ja jatkuvuudesta asetti 

Aalbergin harteille ennen kaikkea teatterin johto sekä Aalbergia lähellä olleet 

fennomaanitoimijat ja -lehdistö. Aseman säilyttämisen edellytyksenä näyttäytyi 

omien ambitioiden uhraaminen ja nöyrä kiitollisuus tehtävän edessä. Aikakauden 

sukupuolikategoriat tukivat diskurssin rakentumista, mutta vahvistuivat samalla itse. 
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Aalbergille asetetut odotukset rajasivat hänen henkilökohtaisen toimintakenttänsä 

ohella yleisesti naiselle sopivaksi katsottua kenttää ja toivottuja ominaisuuksia. 

Aalbergin varhaiset roolit tuottivat myös aiemmin mainittua fennomaanista 

morsianmetaforaa, kuvastoa jossa ”alkuperäinen”, talonpoikainen suomalaisuus 

representoitui uskollisen ja uhrautuvan nuoren morsiamen hahmossa. Samalla 

Aalberg itse alkoi määrittyä kehittyvän kansakunnan omaisuutena, ”kansan 

tyttärenä” ja morsiamena. Henkilökohtaisella tasolla ja julkisesti tehty määrittely 

olivat fennomaanista vallankäyttöä, jolla Aalbergia ja samalla rakentuvaa 

suomalaisuuskuvastoa pyrittiin kontorolloimaan. Aalbergin mahdolliset omat 

ambitiot näyttäytyivät uhkana kansallisen kulttuurin syntymiselle ja säilymiselle, 

aivan kuten naissukupuolen irtautuminen sukupuolimalleista ja -odotuksista 

näyttäytyi uhkana koko kansallisuuden olemassaololle.  

Ida Aalbergista rakennettiin 1870–1880-lukujen fennomaaniliikkeen tarpeisiin 

soveltuva suomalaisuuden personifikaatio sekä näyttämöllä että sen ulkopuolella. 

Merkityksellistä on kuitenkin havaita myöhempien Aalberg-tulkintojen vaikutus 

fennomaanisen diskurssin legitimoitumiseen. Keskeinen tutkimustulos on, että 

Aalbergin henkilöstä ja urasta tehdyt myöhemmät tulkinnat rakensivat 

fennomaaniselle aikalaiskuvastolle merkittävää jälkivaikutusta. Etenkin 1900-luvun 

aikana kirjoitetut elämäkerrat vahvistivat painotuksillaan 1870–1880-luvuilla luotua 

suomalaisuusdiskurssia, jossa roolien tuottamat mielikuvat sitoutuivat osaksi 

Aalbergin julkisuuskuvaa. Niissä tehdyt tulkinnat voimistivat kuvaa Aalbergista 

lähtökohdiltaan naiivina, viattomana maalaistyttönä. Kerronnallisten valintojen ja 

painotusten kautta kirjoitukset tukivat myös fennomaanista kansallisuuden ja kansan 

”löytämisen” kuvastoa. Elämäkerrat sitoivat Aalbergin henkilönä representoimaan 

fennomaaninarratiivin mukaista kansan ja sivistyneistön suhdetta. Ne esittivät 

Aalbergin tietynlaisena oppilaana, ”isällistä” ohjausta kaivanneena ja saaneena 

henkilönä läpi elämänsä ja uransa. Siinä, miten Aalberg ruumiillisti sivistystahtoisen 

kansan ihannetta ja samalla tuki kansallisuuskuvastolle keskeistä suurmiesmyyttiä, 

merkittävin rooli oli nähdäkseni juuri myöhemmällä tulkintakerroksella. 

Voi siis sanoa, että myöhemmän historiankirjoituksen rooli Aalbergiin omalla 

ajallaan sidottujen merkitysten luomisessa ja uusintamisessa oli voimakas. 

Jälkikuvan kautta Aalberg näyttäytyi instrumenttina fennomaanikuvaston 

legitimoimiselle aina 2000-luvulle saakka. Se vakiinnutti ja luonnollisti Aalbergin 
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kautta luotua suomalaisuuskuvastoa ja näiden välistä sidosta. Se vahvisti Aalbergin 

roolia tietyntyyppisessä suomalaisuusdiskurssissa ja hänen hahmottumistaan 

suomalaisuuden henkilöitymänä. Tiettyjä teemoja korostamalla myöhemmät 

Aalberg-tulkinnat vakiinnuttivat myös suomalaisuuden sukupuolittuneita 

merkityssisältöjä. Toisin sanoen, ne legitimoivat 1800-luvulla syntynyttä 

kansallisuuden naishahmoista representaatiota. 

Tulokset herättivät pohtimaan miksi myöhemmät tulkinnat, vuonna 1925 ja 

1998 kirjoitetut elämäkerrat ja vuonna 1957 Aalbergin 100-vuotispäivän aikaan 

julkaistut näyttelijää käsittelevät muistelmat tukivat niin voimakkaasti 

fennomaanista diskurssia. Ilmari Räsänen kirjoitti ensimmäisen, ja pitkään ainoan, 

elämäkerran vuonna 1925, vain kymmenen vuotta Aalbergin kuoleman jälkeen. 

Ajallisen etäisyyden vähyys toi tulkintamahdollisuuksille todennäköisesti tietyt 

raamit. Maan itsenäistymisestä ja sisällissodasta oli kulunut vain muutama vuosi, 

joten todennäköisesti olisi ollut mahdotonta kirjoittaa ekplisiittisesti vihan ja inhon 

tunteista, joita Aalberg myöhäisempinä vuosinaan suomalaisuutta kohtaan ilmaisi.  

Isänmaallisen sävyn ohella kouriintuntuvaa Räsäsen teoksessa oli 

sukupuolittuneisuus, jonka läpi hän tulkitsi kaikkea Aalbergin toimintaa. Esimerkiksi 

Aalbergin ”kansalliset” ulostulot Räsänen leimasi poikkeuksetta naisellisuuteen 

lukeutuvaksi ailahteluksi ja tempoiluksi. On toki muistettava, ettei kansallisuuden 

määrittelemisen katsottu tuolloin lukeutuvan naisten toimintakenttään. Osaltaan 

tulkintaa kontekstoivat kenties myös yleiset naiskuvaan ja sukupuolirooleihin 

liittyvät asenteet. Ne olivat itsenäistymisen ja sisällissodan tuoman uuden poliittisen 

tilanteen myötä jälleen tiukentuneet, mikä vaikutti Helka Mäkisen mukaan myös 

teatterin kentällä tuotettuihin naiseuden representaatioihin. 1900-luvun alussa 

teatteriohjelmistoihin oli noussut aiempaan naiskuvaan nähden vapaamielisiä 

naishahmoja, jotka 1910—1920-lukujen taitteessa joutuivat uuden kritiikin 

kohteeksi.  147

Jälkikuvan voimakkuutta ja kontekstia pohdin myös vuoden 1925 elämäkertaa 

myöhäisempien tulkintojen kohdalla. Räsäsen teoksen merkitys tuli esille siinä, 

miten voimakkaasti myöhemmät tulkinnat nojasivat siinä tehtyihin päätelmiin. 

Teatterin välinearvo kansallisen kulttuurin legitoimisessa ymmärrettiin 

fennomaanisella 1800-luvulla, mutta näin oli selvästi myös 1950-luvulla, jolloin 

 Mäkinen 2001, 20—21.147
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kansallinen tarina oli Aalbergin 100-vuotismuistokirjoituksissa jälleen keskiössä. 

Kansallisteatterin silloinen johtaja Arvi Kivimaa näki Aalbergin aseman ennen 

kaikkea kansallisuuteen sitoutuneena.  Hän korosti Aalbergin ja johtaja Bergbomin 148

merkitystä näyttämötaiteen kehittymisessä ”todelliseksi kansakunnan taiteeksi” ja 

näki heidän osoittaneen mikä väline näyttämötaide on ”kansallisen itsetuntemuksen 

palveluksessa”.  Kivimaan kirjoituksissa oli kuitenkin yleisesti vahva tendenssi 149

myös suomalaisen teatteritaiteen kansainvälisen aseman ja kansallisten arvojen 

yhteen sitomiseen.  Tietynlaista historiaa kirjoittamalla menneisyys näyttäytyikin 150

nykyisyyden oikeuttajana. Kivimaan agendana oli legitimoida johtamansa 

instituution kansallista perustaa, mutta osoittaa myös laitoksen merkitys Suomen 

kansainvälisen arvostuksen välineenä. 

Viimeisimmän, vuonna 1998 kirjoitetun Aalberg-elämäkerran tunnepitoinen, 

Aalbergin ”voittoja” ja yleisön kiitollisuutta korostava tulkinta muodosti 1800-luvun 

lopulla synnytettyyn fennomaanisen kuvaan edelleen vahvistavan kerroksen. Ritva 

Heikkilän tulkinnalle oli kuitenkin edellisiä vaikeampi nähdä selkeää kontekstia. 

Kenties näyttelijää ihannoivan, kansallisesti värittyneen sävyn taustalla ei ole 

kirjoittajan henkilökohtaista tyylivalintaa merkittävämpää yhteiskunnallista 

selitysraamia. Kansallinen historiankirjoitus on usein painottanut määrätynlaista 

kehityskulkua, joka on nähtävissä ”tarinan” alusta saakka. Heikkilän teos asettui 

osaksi tätä perinnettä. Sen tuottama jälkikuva on nähdäkseni osoitus fennomaanisen 

hegemonian voittokulusta, jota lukuisat julkiset instituutiot luotiin rakentamaan ja 

legitimoimaan.  

Artikkelissa IV tarkastelin Ida Aalbergin omaa suhdetta suomalaisuusaatteeseen, 

suomalaisuuteen ja asemaansa sen ilmaisijana. Aiheen äärelle johdattivat artikkelissa 

III analysoitujen kirjeaineistojen myötä esille nousseet Aalbergin myöhäisemmät 

aineistot. Niissä ilmeni hänen varhaiseen julkisuuskuvaansa ja asemaansa nähden 

hyvin ristiriitainen suhtautuminen sekä suomalaisuusliikettä että yleisemmin 

suomalaisuutta kohtaan. Aalberg alkoi uransa myöhemmissä vaiheissa näyttäytyä 

 ”Nerojen esiintyminen kuuluu elämän ihmeisiin: he tulevat, koska kansanhenki nostaa heidän esiin, mutta 148

heidän ilmaantumistaan ei mikään ulkoinen voima voi säätää.” Kivimaa 1957, 10.

 Kivimaa 1957, 10.149

 Kivimaa 1957, 10; Korsberg 2005, 9, 16. Ks. myös esim. Kivimaa, Arvi & Heikkilä, Ritva. Teatterin 150

humanismi: avajaispuheita 1950—1971. Helsinki: Otava, 1972. 

65



toimijana sillä kulttuurisella ja poliittisellakin kentällä, jolla hän oli aiemmin saanut 

välineellisen, fennomaanista suomalaisuuskuvastoa luovan ja ylläpitävän 

instrumentin roolin. Aalberg pyrki ottamaan roolin omaan käyttöönsä, jollakin 

tasolla tietoisena representatiivisesta asemastaan ja siihen sisältyvistä elementeistä. 

Väitän, että hän muuttui uransa aikana instrumentista toimijaksi, joka hyödynsi 

kansallisuusretoriikkaa ja -kuvastoa omien tavoitteidensa ajamiseen. Aalbergille 

rakennettu kansallinen positio (tai Aalbergin kokemus siitä) mahdollisti tietynlaisen 

asemoitumisen ja kansallisiin näkökohtiin vetoamisen omien tarpeiden sitä vaatiessa. 

1900-luvun alkuvuosina Aalberg alkoi ilmaista julkisesti huolta kansallisen 

kulttuurin ja etenkin teatteritaiteen alennustilasta. Näissä yhteyksissä hän käytti 

kulttuurinationalistista retoriikkaa, viitaten yhtenäisen kansallishengen tarpeeseen ja 

taiteen ja kansallisuusaatteen symbioosiin. Puhuessaan teatteritaiteen rappiosta ja 

sitoessaan sen suomalaisen kulttuurin olemassaoloon Aalberg asemoi itsensä 

Bergbomien perinteen jatkajaksi ja turvaajaksi. Aalberg pyrki luomaan käsitystä 

kansallisen taiteen hätätilasta ja osoittamaan oman paikkansa siihen vastaajana. 

Väitän, että ulostulojen ytimessä ei kuitenkaan ollut, ainakaan yksinomaan, 

huoli kansallisuuden tilasta. Vaikka Aalberg 1900-luvun alkuvuosina asettui 

julkisuudessa kansallisen kulttuurin lipunkantajaksi, yksityisviesteissään hän ajottain 

arvosteli ”suomalaisuutta” kovin sanoin. Tulkintani mukaan kansallisuusretoriikan 

käyttö heijasteli sitä, miten Aalbergin tavoitteet muuttuivat suhteessa suomalaiseen 

kulttuurikenttään ja ennen kaikkea Suomen Kansallisteatteriin. Suurinta 

”suomalaisuusvihaa ” Aalberg ilmaisi aina koettuaan vastoinkäymisiä tavoitteissaan 

juuri Kansallisteatterin suhteen. Pettymykset kanavoituvat ilmauksiksi Suomen 

kulttuurikentän ”mädännäisyydestä” ja lopulta koko suomalaisen ”kansan” 

arvottomuudesta. Tulkintani on, että kasvattajateatteria tai kansallista kulttuuria 

kohtaan koetun vastuun sijaan Aalbergia veivät eteenpäin ennen kaikkea omaan 

taiteelliseen kehitykseen liittyvät kysymykset. Tietty retorinen asemoituminen ja 

toiminta oli mahdollista, koska Aalbergin usko omaan kansalliseen merkitykseensä 

oli voimakas. Arvioin, että sen taustalla oli osin hänelle aiemmin muodostettu positio, 

osin myöhemmän lähipiirin tuottama kokemus.  

Ida Aalberg ilmaisi ”suomalaisuuden” vastaisia ajatuksia vain aivan lähimmille 

ihmisille, mutta ne nousivat esille niin toistuvasti, että niitä voi pitää melko kattavana 

asenteena. Taustalla voi hahmottaa tiettyjä yhteiskunnallisia tekijöitä. 
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Fennomaanikenttä jakautui voimakkaasti 1800-luvun lopulla. Teatterin toiminta oli 

sidoksissa vanhafennolaiseen politiikkaan ja sai osakseen nuorsuomalaista kritiikkiä. 

Jakolinjat syventyivät edelleen suhtautumisessa venäläistämistoimiin ja heijastuivat 

kaikkialle yhteiskuntaan. Aalberg koki joutuneensa työssään eri tahojen politiikan 

pelinappulaksi. Tulkitsen, että tämä sai hänet haluamaan irtisanoutua kaikista 

suomalaisuusliikkeen toimista. Kritisoidessaan ”suomalaisia” Aalberg viittasi 

todennäköisesti ajoittain suomalaisuusaatteen eri suuntien edustajiin, ajoittain 

kansakuntaan laajempana kokonaisuutena ja ajoittain näihin kaikkiin. Hänen 

kokemuksensa suomalaisuudesta ja suomalaisuusliikkeestä kietoutuivatkin monessa 

kohtaa yhteen ja sekoittuivat keskenään. 

Hahmotan Aalbergin ilmaiseman suomalaisuuskritiikin myös osana 

yhteiskuntakehitystä, jonka tuloksena fennomaanien kansaan kohdistuneet 

utopistiset ideaalit olivat alkaneet 1800-luvun lopulla rapistua. Fennomaanisen 

kansakuvan murros toi mukanaan uudenlaisia identiteettihaasteita kenties myös 

voimakkaan luokkanousun kokeneelle Aalbergille, nostaen pintaan häpeää oman 

taustan ja sittemmin koko ”kansan” puolesta. Sekä yksityisten vihanilmausten että 

julkisten, kansallista kulttuuria syleilevien ulostulojen takana oli varmasti myös pelko 

oman aseman heikkenemisestä ja kenties pettymys täyttymättömistä urahaaveista. 

Suomalaiset lähtökohdat olivat kuitenkin vuosien kuluessa osoittautuneet Aalbergin 

kansainvälisten tavoitteiden esteeksi. 

Aalbergin toimijuutta ei artikkelissa analysoitu ekplisiittisesti 

suomalaisuusdiskurssin sukupuolittumisen näkökulmasta. Aalbergin asemoitumisen 

tarkastelu liittyi kuitenkin osaltaan siihen, ettei kansallisuustutkimus ole juurikaan 

tarkastellut naisia toimijoina.  Aalbergin kirjeaineiston kautta välittyi kuva, ettei 151

hän ainakaan tarkastelujakson aikana kokenut asemaansa ongelmalliseksi 

sukupuolen näkökulmasta tai kohdannut sen vuoksi esteitä työssään (monen muun 

seikan vuoksi kylläkin). Kotimaisen teatterikentän toimijat saivat häneltä kritiikkiä 

sukupuolesta riippumatta. Tulkintani mukaan henkinen ”taistelu” jota Aalberg kävi, 

ei suuntautunut suorasanaisesti patriarkaattia vastaan, vaan (Aalbergin kokemaa) 

kulttuurikentän sivistymättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä vastaan. Se ei 

kuitenkaan sulje pois sitä, että Aalbergin vastustama toimintakulttuuri rakentui 

 Esimerkiksi Reetta Eiranen on peräänkuuluttanut olemassa olevien (ja olleiden) naisten 151

kansallisuuskokemusten ja -tulkintojen tarkastelua. Ks. Eiranen 2019, 413.
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lähtökohtaisesti patriarkaatin toimintamalleille. Kunnianhimoisten uratavoitteiden 

lisäksi Aalberg astui ulos patriarkaalisen kansallisuusprojektin tarjoamista 

sukupuolimalleista ilmaistessaan janoavansa suurmiesaseman kaltaista kansallista 

arvostusta. On kuitenkin huomionarvoista, että vaikka Kansallisteatteri sai 

ensimmäisen varsinaisen naisjohtajansa vasta lähes 100 vuotta myöhemmin, eivät 

Aalbergin pyrkimykset teatterin johtoon näyttäneet omalla aikakaudellaankaan 

epärealistisilta.  

Artikkeli IV toi uuden näkökulman aikaisempiin Aalberg-tulkintoihin 

tarkastelemalla kriittisesti aiemman kuvan fennomaanista säröttömyyttä. Ida Aalberg 

oli vuosien ajan ruumiillistanut suomalaisuusideaaleja sekä näyttämöllä että sen 

ulkopuolella, mutta hänen toimintansa uran jälkivaiheilla osoittaa, että hän osasi, tai 

ainakin pyrki hyödyntämään suomalaisuusaatetta ja symboliasemaansa 

henkilökohtaisten taiteellisten päämääriensä tavoittelussa. Määritellessään julkisissa 

teksteissään kansallisuuden merkitystä ja luonnetta hän otti myös käsiinsä 

fennomaanien (eli sivistyneistön miesten) aiemmin hallinnoimaa määrittelyvaltaa, 

näyttäytyen kansallisuusdiskurssiin osallistuneena toimijana.   

Kokonaisuutena Aalberg-analyysi (artikkelit III—IV) avasi näkökulman 

fennomaanisen ja sukupuoleen sidotun suomalaisuuskuvaston tuottamiseen 

instrumentaalisesti, henkilön kautta. Artikkeli IV avasi lisäksi fennomaanisen 

suomalaisuusdiskurssin kenttää yksittäisen toimijan näkökulmasta, kiinnittämällä 

huomiota yksilön kokemukseen ja vaikuttimiin asenteiden ja toiminnan takana. 

Aalbergin henkilökohtaisen suomalaisuussuhteen tarkastelu laajensi käsitystä 

kansallisuusdiskurssin roolista ja käytöstä erilaisten asemien tavoittelun ja 

säilyttämisen välineenä. Se toi näkyväksi yksilön (toisinaan raadollisetkin) 

henkilökohtaiset intressit kansallisuusrepresentaatioiden ja ideaalikuvastojen 

käyttövoimana. Yksilön ristiriitaisen aseman hahmottuminen toisaalta ideaalia 

ruumiillistaneena henkilönä ja toisaalta omien ambitioidensa pohjalta ratkaisujaan 

tekevänä toimijana rikastivat tutkimuksen tuottamaa kokonaiskuvaa 

suomalaisuusdiskurssin luonteesta. 
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5.2 Kokonaistulokset 

Kaikkien identiteettiryhmien tavoin kansakunnat muotoutuvat ja pitävät itseään yllä 

saman aikaisesti sekä sisällyttämällä että rajaamalla ulos ominaisuuksia ja 

elementtejä, joita kansakunnan määrittelijät pitävät merkittävinä. Keskeistä on 

hahmottaa, millaisia hierarkioita ja erotteluja prosessissa käytetään ja millaista 

todellisuutta määrittelyn kautta pyritään luomaan.  Tämän tutkimuksen yhteydessä 152

kysymys oli suomalaisen kansallisuuden ja kansakunnan perustusvaiheista ja niistä 

elementeistä, joilla fennomaaninen liike jäsensi omaa käsitystään ihanteellisesta 

suomalaisuudesta ja määritteli sitä ulospäin. Lähestyin kysymystä tarkastelemalla 

fennomaanisen suomalaisuusdiskurssin muodostumista Suomalaisen Teatterin 

varhaisen ohjelmiston ja näyttelijä Ida Aalbergin roolien ja julkisuuskuvan kautta 

performatiivisesti tuotetun representaation kautta. Pyrin hahmottamaan 

sukupuolittuneen representaation roolia fennomaanisten kansallisuuden ideaalien ja 

kansallisuuskokemuksen muodostamisessa ja merkityksellistämisessä. 

Suomalainen Teatteri oli fennomaaneille keskeinen, kulttuurisen hegemonian 

tavoitteluun perustettu instituutio, jonka agenda sai ilmaisunsa sen tuottamissa 

representaatioissa. Tutkimuksessani se hahmottuu toimijana, jonka oli mahdollista 

luoda ja vakiinnuttaa käsityksiä sekä suomalaisuudesta että kansallisuuden ideasta ja 

rakentumisesta yleensä. Tarkasteltuani teatterin tuottamia tekstuaalisia 

representaatioita aikakauden fennomaanisia tavoitteita ja kansallisuuden ja 

sukupuolen tuottamisen yhteenkietoutuneita mekanismeja vasten tulkintani on, että 

teatteri osallistui voimakkaasti kansalliseen projektiin soveltuvien representaatioiden 

luomiseen ja välittämiseen. Väitän, että Suomalaisen Teatterin varhaisessa 

ohjelmistossa ja näyttelijä Ida Aalbergin roolien ja julkisuuskuvan kautta rakentunut 

representaatio ilmaisi merkityksiä, joiden varaan suomalaisuusaatteen tarpeisiin 

luotu Suomi-neidon representaatio myöhemmin vakiintui. 

Teatterin tuottama neitorepresentaatio ilmaisi aitoutta, alkuperäisyyttä ja 

jatkuvuutta, ajatusta suomalaisuuden historiallisuudesta ja muuttumattomuudesta, 

joiden kautta suomalaisuus rajautui muista kulttuurisista ja kansallisista 

identiteeteistä erilliseksi käsitteeksi ja kokemukseksi. Toisin sanoen, representaation 

avulla jäsennettiin ja määriteltiin fennomaanista kansakunnan ja kansallisuuden 

 Blom, Hagemann, Hall 2000, xv—xvi.152
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ideaalia. Samalla sen kautta tuotettiin käsityksiä vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen 

ja kansallisuusprojektin näkökulmasta toivotusta ja hyväksytystä naiseudesta. 

Kansallisuusdiskurssin ohella teatterin tuottamat representaatiot osallistuivat näin 

sukupuolittuneen yhteiskunnallisen todellisuuden rakentamiseen. Kansallisuuden ja 

naiseuden kategoriat ja ihanteet rakentuivat samoista mielikuvastoista, toisiaan 

tukien ja toisiinsa sekoittuen. 

Yhteiskuntaa jäsentävien mielikuvien tuottaminen ja levittäminen on aina 

ideologisen vallan tavoittelua.  Vakiintuneiden merkitysten saattaminen liikkeeseen 153

— asioiden uudelleen merkityksellistäminen — on representaatioiden tuottamista, 

toisin sanoen valtaa ja vallankäyttöä. Suomalainen Teatteri tuotti kuvastoillaan 

aikakautensa porvarillisia sukupuolikategorioita ja sukupuolten välistä dikotomiaa, 

mutta merkityksellisti niitä uudelleen osaksi fennomaanista kansallisuusdiskurssia, 

käyttäen näin institutionaalista valtaansa. Teatterin representaatiot muodostivat 

kollektiivista, sosiaalista mielikuvitusta, joka mahdollisti kansallisuuden kokemuksen 

ja siihen kietoutuneiden sukupuolikuvastojen ja hierarkioiden omaksumisen. Samalla 

suomalaisuus hahmottui yhä vahvemmin feminiinisenä käsitteenä, sukupuoleen 

sidottujen mielikuvien tuotteena.  

Tutkimuksen tulokset vahvistavat olemassa olevaa käsitystä fennomaanisen 

diskurssin rakentumisen muodoista ja teatterin osallistumisesta kansallisuuden ja 

kansakuntaisuuden rakentamiseen. Näin laajaa analyysiä Suomalaisen Teatterin 

ohjelmiston osalta ei kuitenkaan ole tehty. Sen kautta hahmottunut 

neitorepresentaation läpilyövyys lisää merkittävästi ymmärrystä teatterin roolista ja 

mahdollisuuksista osallistua suomalaisuus- ja sukupuolidiskurssien tuottamiseen 

sekä yhdessä että erikseen.  

Teatterin kontekstissa syntynyttä naiskuvaa on mahdollista tarkastella rajatusti 

sukupuolihistorian näkökulmasta, osana yhteiskunnallista sukupuolten määrittelyä, 

joka sellaisenaan on laaja ja monisyinen kysymys. Ohjelmiston naishahmoja voi 

tarkastella myös yksinomaan draamakirjallisuuden roolityyppien kautta. Käsillä 

olevassa tutkimuksessa kansallisen projektin konteksti oli kuitenkin kaikkein 

keskeisin lähtökohta. Kysymys oli siitä, miten määrätynlainen naiseus valjastui 

teatterin kautta fennomaanisen kansallisuuden merkitysten ja ideaalien välittäjäksi.  

 Vuorinen 2010, 11.153
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Tätä kautta tutkimukseni lisää ymmärrystä kansallisuuden luomisen ja 

tuottamisen mekanismeista sekä naiseuden ja kansallisuuden yhteenkietoutuneista 

representaatioista. Suomalaisuuden ideaa myytiin 1800-luvun lopulla nuoreen 

naiskehoon liitetyillä mielikuvilla. Nuoren naisen hahmossa suomalaisuus asettui 

tavoittelemisen ja halun, mutta myös suojelun ja sivistämisen kohteeksi. Kansan ja 

laajemmin kansakunnan määrittäminen nuoreksi ja kehittymättömäksi oli 

fennomaanisivistyneistölle keskeistä ennen kaikkea sen oman merkityksen ja roolin 

osoittamiseksi. Neitohahmo representoi ”aitoa suomalaisuutta”, mutta tulkitsen sen 

myös kansakunnan sisäisten valtasuhteiden representaatioksi. Se luonnollisti 

fennomaanien tavoittelemaa patriarkaalista yhteiskuntarakennetta: kansakunnan eri 

ryhmien, mutta myös sukupuolten välisiä voimasuhteita.  

Fennomaaninen suomalaisuuden määritelmä rakentui kahdesta vastakkaisesta, 

toisiaan täydentävästä osasta: sivistyneistöstä ja rahvaasta. Näistä ensimmäinen loi 

suomalaisuutta koskevat merkitykset ja jälkimmäisen osaksi tuli representoidun 

objektin asema.  Myös Suomalaisen Teatterin tuottama naiskuvasto representoi 154

fennomaanien kansaihannetta. Neitorepresentaatiossa yhdistyivät länsimaisen 

porvarillisen naiseuden ja fennomaaniälymystön omaksuman 

talonpoikaisromantiikan ihanteet. Kansan ja sivistyneistön välinen suhde idealisoitiin 

aikakauden sukupuolikoodistosta ammentavan kuvaston ja mielikuvien, tässä 

tapauksessa näytelmien tarinoiden ja Ida Aalbergin henkilöimien merkitysten kautta.  

Artikkelissa III kirjoitin Aalbergille tuotetusta subjektipositiosta, mutta väitän, 

että Suomalaisen Teatterin neitorepresentaatiolla tuotettiin subjektipositioita myös 

kansallisuusdiskurssin muille ”osallistujille”, ennen kaikkea 

fennomaanisivistyneistölle itselleen. Feminiinin kansallisuuden representaation 

kautta fennomaanisivistyneistö jäsensi omaa, kahdensuuntaista asemoitumistaan. 

Fennomaaninen suomalaisuusdiskurssi piti sisällään yläluokkaiseen (aateliseen) 

kulttuuriin ja kansanosaan kohdistettua kritiikkiä ja kansaan suuntautunutta 

holhoavan huolenpidon ilmaisua. Itsensä sivistyneistö pyrki kuvaamaan ”unohdetun” 

ja ”syrjityn” kansan pyyteettömänä palvelijana, mutta hierarkian säilyttäminen oli 

kuitenkin keskeistä.  Suomalaisen Teatterin alkuvuosien neitohahmot assosioituivat 155

kansaan, jonka älymystö saattoi löytää, jota se saattoi vaalia ja kasvattaa. 

 Rantanen 1997.154

 Vuorinen 2010, 12–13; Häggman 1994, 24. 155
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Sivistyneistön suuntaan nuoren naishahmon representoima suomalainen 

talonpoikainen kulttuuri näyttäytyi maaperänä, joka odotti sivistyneistön tarjoamaa 

henkistä ravintoa. Se oli altis ottamaan vastaan ohjausta sekä roolin kansallisen 

jatkuvuuden kannattelijana. Miehen kontrolliin asettuva nuori naishahmo näyttäytyi 

sellaisen kansan representaationa, joka ei muodostanut uhkaa sivistyneistön 

valtapyrkimyksille. 

Neitohahmoinen suomalaisuusideaali rakentui diskursiivisesti, ja etenkin Ida 

Aalbergin kohdalla myöhemmät historiantulkinnat uusintivat 

aikalaisrepresentaatiota ja vahvistivat aiempia merkityskerroksia. Diskurssissa 

syntyvät merkitykset ovat kuitenkin aina kontekstisidonnaisia. Tietyt sanastot ja 

kuvastot merkityksellistyivät suomalaisuuden ideaa ja kansallisuuden kokemusta 

tuottaviksi ilmauksiksi juuri tietyssä diskursiivisessa kontekstissa. Onkin tärkeää 

huomata, että tarkastelemani representaatio oli vain yksi juonne ”Suomi-neitouden” 

kuvastoissa. Kyseessä oli tietyn aikakauden fennomaanien muodostama 

kansakunnan ja kansallisuuden symboli. Naiseuden käyttö kansallisen kuvaston 

tuottajana oli ja on universaali ilmiö, ja suomalaisuuden naishahmoisella 

ilmentymällä oli ja on lukuisia muotoja, riippuen siitä mitkä tahot ovat nähneet 

sukupuolittuneet mielikuvat käyttökelpoisina ja millaisin ominaisuuksin. Sama 

materiaali eri kontekstissa ja eri tahojen käytössä tuleekin tulkituksi eri tavoin, ja 

representaatioihin kerrostuu erilaisia merkityksiä niiden kontekstista ja tulkitsijasta 

riippuen.  

1870—1880-lukujen fennomaanikontekstissa neitorepresentaation poliittisuus 

ei kohdistunut Venäjään vaan ruotsalaisuuteen. Ulkopuolinen uhka, jota Suomi-

neidon hahmon kautta myöhemmin 1900-luvulle tultaessa ilmaistiin, ei aikakauden 

neitorepresentaatiossa ollut vielä läsnä. On myös muistettava, ettei Suomalainen 

Teatteri toimijoineen välttämättä tietoisesti tuottanut neitorepresentaatiota osaksi 

suomalaisuusdiskurssia, tai ajatellut osallistuvansa Suomi-neidoksi vuosisadan 

lopulla nimetyn personifikaation synnyttämiseen. Se, että Suomalaisen Teatterin 

1870—1880-luvuilla tuottamien näytelmien asetelmia, teemoja ja henkilöhahmoja 

voidaan tarkastella suomalaisuuden naishahmoisuutta tuottavina, ei kuitenkaan 

edellytä sitä, että Suomi-neito olisi jo ollut terminä laajasti käytössä. Näkemykseni 

on, että tarkastelemani representaatio mahdollisti Suomi-neidon käsitteen 

syntymisen ja vakiintumisen sekä rakensi pohjaa hahmon myöhemmälle 
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hyödyntämiselle esimerkiksi venäläistämistoimien yhteydessä. Neitsyyden ja 

viattomuuden iskostuminen osaksi suomalaisuuskuvastoa mahdollisti myös 

seksuaaliseen häpäisyyn viittaavat mielikuvat neitohahmon käytössä myöhemmissä 

poliittisissa yhteyksissä.  

Tutkimuksen keskiössä olivat tekstuaalisten representaatioiden kautta 

muodostuneet merkitykset, joten teatterin konkreettinen fyysisyys rajautui 

tarkastelun ulkopuolelle. Siitä huolimatta teatterin kokemuksellinen luonne on 

osaltaan tulkintojeni taustalla. ”Rivikatsojan” kokemusta ei aineistojeni puitteissa ole 

mahdollista analysoida, mutta spekulatiivisia tulkintoja on mahdollista tehdä. 

Arvioni on, että 1870—1880-lukujen fennomaaninen ilmapiiri — ruotsalaisten 

kulttuurivaikutteiden demonisointi, taisteluretoriikka ja toisinajattelijoiden 

”epäkansallistaminen” — hyvin todennäköisesti heijastui siihen, miten 

fennomaaniteatterin ohjelmistoa katsottiin ja millaisia merkityksiä siitä luettiin. 

Nuoreen naiseuteen liitettyjen mielikuvien käytössä näkyy mielestäni myös (jos ei 

tiedollinen niin intuitiivinen) ymmärrys nationalismin tunneperäisestä 

rakentumisesta. Kansallisuuden kokemusta muodostettiin ja vahvistettiin 

sukupuolittavasti mutta myös emotiivisesti. Tutkimus on osoittanut, että 

lähisuhteissa ja vastakkaista sukupuolta kohtaan koettu rakkaus limittyi monella 

tapaa 1800-luvun suomalaisen älymystön kansallisuustunteisiin.  Uskon tämän 156

toimineen myös näyttämötarinoiden vaikutusta vahvistaneena tekijänä. 

Henkilökohtaiset tunteet ja sosiaaliset suhteet näyttäytyvät liikkeellepanevana 

voimana myös Ida Aalbergin kansallisuuskokemuksessa ja sen erisuuntaisissa 

ilmauksissa.  

Diskurssit perustuvat yhteisesti jaetuille kulttuurisen ja sosiaalisen 

todellisuuden merkityksille ja ovat siten useiden ihmisten tunnistettavissa. 

Voidakseen osallistua diskurssiin omasta roolistaan käsin on diskurssin tuottajilla 

oltava jollakin tasolla yhteinen kulttuurinen ja sosiaalinen ymmärrys ja kieli. 

Kulttuuri samalla sekä mahdollistaa että rajoittaa yksilöiden toimintaa diskurssien 

tuottajina.  Käsillä olevassa tutkimuksessa tarkasteltiin Suomalaisen Teatterin, 157

aikakauden fennomaanilehdistön, näyttelijä Ida Aalbergin mutta myös myöhemmän 

historiankirjoituksen roolia sukupuolittuneen suomalaisuusdiskurssin muodostajina. 

 Ks. Eiranen 2019, v—vi, 413, 417.156

 Pyykkönen & Valtonen 2022, 59.157
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Näillä toimijoilla oli käytössään erilaiset välineet, mutta yhtä kaikki ne hyödynsivät 

olemassa olevia kulttuurisia merkityksiä ja samalla vahvistivat niitä.  

Ideologinen kamppailu edellyttää julkista tilaa, jossa sanomaa levitetään. 1800-

luvun jälkipuoliskon Suomessa ideologinen valta ja julkisuuden kenttä rakentuivat 

yhtä matkaa, toisiaan tukien.  Pääkaupungissa toimineena taidelaitoksena, mutta 158

myös Suomea laajasti kiertäneenä toimijana Suomalainen Teatteri oli osa 

aikakautensa kehittyvää mediakenttää. Taideinstituution perustaminen ja hallinta 

tarkoitti julkisen toiminnan kautta muodostuvaa valtaa, mikä oli ideologista ja 

kulttuurista hegemoniaa tavoitteleville fennomaaneille arvokasta. Tutkimukseni 

valossa 150 vuotta sitten perustettu Suomalainen Teatteri välitti toimintansa ja 

teatteriohjelmistonsa kautta viestiä fennomaanien institutionaalisesta vallasta, mutta 

loi myös merkityssisältöä päivittäisessä julkisuudessa esiintyville kansallisuuden 

käsitteille.  

Kollektiivinen sosiaalinen mielikuvitus, joka mahdollisti kansallisuuden 

kokemisen ja siihen kietoutuneiden sukupuolikuvastojen ja hierarkioiden 

omaksumisen, rakentui voimakkaasti teatterin tuottamien representaatioiden kautta. 

Siinä missä julkisuusinstituutiot hakivat 1800-luvun lopulla muotoaan, on nyky-

yhteiskunnassa julkisen keskustelun ja vaikuttamisen foorumeja runsain mitoin. 

Teatterilla on kuitenkin edelleen voimansa. Se on konkreettinen ja julkinen 

taidemuoto, ja vaikka tulkinnat ovat aina yksilön omia, on teatteri kokemuksena 

kollektiivinen.  

Tutkimukseni osoittaa, että aiemmin kansallisiksi hahmottuneet (tai sellaisina 

tarjoillut) kuvastot ja narratiivit olivat alusta saakka kansainvälisiä ja helposti 

omaksuttavien ”valtavirtatyylilajien” välittämiä. Vaikka teatteriohjelmiston 

maalaisidylliin asettuva neitohahmo välittikin fennomaanikontekstissa viestiä 

talonpoikaisideaaleille rakentuvasta suomalaisuudesta, hahmon ominaisuudet 

perustuivat ennen kaikkea yleiseurooppalaisille tarinamalleille. Myöskään 

ruotsalaisuuden demonisointi yläluokkaisena ja ”vieraana” ei ollut mekanismiltaan 

kotimaista keksintoä, vaan Euroopan reuna-alueiden kansallisuusliikkeille tyypillistä, 

hallinnollisesti dominoivan kansanosan toiseuttamista.  Suomalaisen Teatterin 159

ohjelmistossa ylirajaiset teemat olivat materiaalia fennomaanisen 

 Vuorinen 2010, 11.158

 Esim. Eley 2000, 28.159
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kansallisuusaatteen ideaalien ilmaisemiseen. Romantiikan perinnöstä ammentavat, 

sukupuolittuneille kuvastoille rakentuvat tarinat olivat kansallisuuskuvaston 

tuottamisen kannalta rikasta materiaalia. Kansallisuuden idean ja luonteen 

tuottamisen näkökulmasta kysymys ohjelmiston ”suomalaisesta” tai ”ulkomaisesta” 

alkuperästä onkin lopulta merkityksetön. 

Tutkimustani ei olekaan tarpeen lukea ainoastaan osana ”suomalaista” aate- ja 

kulttuurihistoriaa. Aikalaiset kokivat kansallisuusprojektinsa ainutlaatuisena 

liikkeenä, mutta todellisuudessa se oli osa yleiseurooppalaista kulttuurisen ja 

poliittisen nationalismin ilmaisua. Suomalaiset olivat 1800-luvun lopun Euroopassa 

yksi monista aikakauden suurvaltojen hallitsemista kansoista, jotka alkoivat pyrkiä 

kohti laajempaa itsemääräämisoikeutta.  Länsimainen 1800-luvun nationalismi 160

määritteli kansallista identiteettiä kansainvälisten erojen perusteella, mutta eronteon 

perustan muodostaneet filosofiat, erojen rakentamisen metodit, välineet ja kuvastot 

hahmottuvat kuitenkin kansainvälisinä. 

Tutkimukseni hahmottuu näin ollen osana yleiseurooppalaisen, poliittiseksi 

muotoutuneen kulttuurinationalismin tutkimusta, jossa keskiössä ei ole suomalainen 

kansakunta tai suomalaisuus sinänsä, vaan kansallisuutta ilmaisevan 

transnationaalin representaation rakentumisen muodot ja osallistujat teatterin 

kontekstissa. Tutkimus laajentaa käsitystä teatterin roolista neitorepresentaation 

tuottajana, mutta myös siitä merkitysten ympäristöstä, jossa aikalaiset elivät ja jonka 

kerrostuneet muodot ovat yhä osa meidän aikamme sukupuolittamiseen ja 

toiseuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Yhteiskunnan organisoituminen, 

kansalaiskäsitteen syntyminen ja sukupuoleen perustuva jako olivat toisiinsa 

kietoutuneita historiallisia prosesseja, mutta 1800-luvun puolivälissä luodut 

sukupuolitetut toimintapiirit näkyvät edelleen niin ajatusrakenteiden kuin 

yhteiskunnallisten toimintojenkin tasolla. Neitorepresentaatio oli väline 

toivotunlaisen suomalaisuuden ilmaisemiseen, mutta samalla se rakensi tietynlaista 

yhteiskunnallista todellisuutta, jossa ihmiset edelleen muodostavat identiteettejään ja 

asenteitaan. Lopulta merkityksellistä on se, mitä sukupuolittuneiden 

representaatioiden kautta tehty rajanveto tarkoitti ja kenties yhä tarkoittaa olemassa 

oleville ihmisille. On tärkeää ymmärtää, mitä sen vuoksi odotamme itseltämme ja 

 Haapala, Tikka, Wassholm & Östman 2022, 266. 160
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toisiltamme, ja millaista todellisuutta pidämme luonnollisena tai jopa itsestään 

selvänä.  

Arvelen, että tietyssä määrin tarvitsemme aikakaudesta riippumatta jonkinlaista 

tyypittelyä voidaksemme puhua maailmasta toistemme kanssa ja 

merkityksellistääksemme sitä. On kuitenkin tiedostettava, että representaatioiden 

välityksellä tehty tyypittely muuttuu helposti valta-asetelmia tuottavaksi 

stereotyypittelyksi.  Jotta sukupuolittuneita mielikuvia ja käytäntöjä ei 161

uusinnettaisi, tulee niiden perusteet tiedostaa.  On selvää, että historioitsijoilla on 162

ollut merkittävä rooli kuvitteellisten kansakuntien rakentamisessa.  Ei ole 163

samantekevää, millaiset, seurauksiltaan kenties hyvinkin erilaiset sosiaalisen 

todellisuuden versiot ovat saaneet hallitsevan aseman. Siksi myös omassa ajassamme 

on pohdittava erilaisten diskurssien ideologisia seurauksia ja kenties asetuttava 

kritisoimaan sellaisia käytäntöjä jotka legitimoivat erilaisia epäoikeudenmukaisia 

valtasuhteita. Tarkastelemani representaatiot synnyttivät ja oikeuttivat ajallaan 

todellisuutta, jossa valta perheessä ja yhteiskunnassa, niin kulttuurisesti, 

ideologisesti kuin mielikuvien tasoilla rakentui polarisoituneen sukupuolierottelun 

varaan. En halua tutkimuksellani vahvistaa kuvattuja rakenteita, mutta toisaalta en 

halua myöskään tuottaa sellaista arvolatausta, jonka mukaan representaatiot tai 

hegemonisetkaan diskurssit pitäisivät sisällään ainoastaan kielteisinä pidettäviä 

seurauksia.  Kulttuuri ei ole koskaan valmis, vaan se on kenttä, jossa diskurssit 164

käyvät loputonta neuvottelua tai — paremman termin puutteessa — ”taistelua”. 

Representaatioiden prosessiluonne tuo mukanaan sen, että kuvastot ja niiden 

tuottama sosiaalinen todellisuus voivat muuttua. Niinpä hegemonisena näyttäytyvät 

diskurssitkaan eivät ole ikuisia.  

 Ks. Rossi 2010, 272.161

 Aiheesta esim. Juntti 2011, 79; Sulkunen 1989, 157.162

 Esim. Tervonen 2014.163

 Esim. Jokinen & Juhila 1993, 97.164
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