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Esipuhe
Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto ry:n (EKSO) visio on kirkas. Toiminnan
tavoitteena on tuoda Euroopan moninaisuus lähemmäksi suomalaisia avaamalla muiden Euroopan kansakuntien elinpiiriä ja kulttuurien kirjoa. Kulttuuri on selkeästi Euroopan rakentamisen innostaja ja voima, sen sykkivä valtasuoni.
Yhdistyksemme korostaa toiminnassaan myös kulttuurin yhteyttä talouteen ja
politiikkaan. Nykyisissä vakavan globaalin rahoitusmarkkinakriisin jälkeisissä oloissa
koetellaan jälleen suvaitsevaisuuttamme ja avoimuuttamme. Edistämällä kulttuurista
ymmärtämystä Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto ry. pyrkii torjumaan sulkeutuneisuutta, protektionismia ja yltiönationalismia, joiden seuraukset Euroopan
historiassa ovat olleet tuhoisia.
Eurooppa on parhaimmillaan avointa keskustelua. Tuotamme kansalaiskeskusteluun eurooppalaisia puheenvuoroja ja korostamme eurooppalaisuuden moninaisia
arvoja. Eurooppa ei luonnollisestikaan ole mikään linnake, mutta se on kotipesämme,
josta käsin voimme vaikuttaa myös globaalisti ja toimia maailmankansalaisina. Vain
yhdessä Eurooppa on tarpeeksi vahva toimimaan koko maailman parhaaksi.
Käsillä oleva kirjanen on kooste osasta yhdistyksemme seminaareissa ja muissa
tilaisuuksissa pidetyistä alustuksista vuosilta 2005–2010. Lisäksi julkaisussa on uusia EKSOn toiminnan puitteissa syntyneitä ajankohtaisia kirjoituksia. Artikkelien
aihepiiri lähtee liikkeelle Euroopan idean tarkastelusta ja laajenee tutkimaan kielen
ja kulttuurin merkitystä toisaalta Euroopan monimuotoisuudelle, toisaalta Euroopan
yhtenäisyyden muurauslaastina. Erilaisuus ja yhteys tulevat esille myös kirjoituksissa,
jotka perustuvat viime vuosien EU:n puheenjohtajamaiden kulttuuria, taloutta ja politiikkaa käsittelevissä seminaareissa pidettyihin esityksiin.
Haluan lopuksi lämpimästi kiittää seminaaripuhujiamme ja muita tähän julkaisuuun kirjoittaneita henkilöitä. Erityiskiitokset julkaisun toimitustyöstä FM Sari Aallolle ja teol. yo. Leena Pihlajamäelle.
Toivomme, että kirjoitukset innoittavat lukijaa ajattelemaan avoimen uteliaasti ja
kriittisesti Euroopasta ja maailmasta.
Helsingissä, lokakuussa 2010
Sinikka Salo
EKSOn puheenjohtaja
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Juhlapuhe Euroopan Kulttuurisäätiön
Suomen Osaston 40-vuotisjuhlassa
Presidentti Martti Ahtisaari
Puhe Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osaston 40-vuotisjuhlassa 15.9.2009
Helsingin yliopiston juhlasalissa.

Suomen tie yhdentyvään Eurooppaan on kulkenut monien vaiheiden kautta. Tärkeää
on kuitenkin se, että milloinkaan meidän ei ole tarvinnut perustella muille eurooppalaisuuttamme. Se on selviö. Eikä vain meille vaan myös muille eurooppalaisille. Sitä
vastoin on vaativampaa selittää se, miten me olemme integroituneet muuhun Eurooppaan.
Sodanjälkeinen Suomi joutui moniksi vuosiksi melko eristettyyn asemaan ennen
kuin sen tie kohti tiivistä eurooppalaista yhteistyötä pääsi vauhtiin. Se oli monivaiheinen taival. Pohjoismaat oli luonteva tapa aloittaa. Suomen pohjoismainen identiteetti,
jota vahvistaa sekä kulttuurinen, taloudellinen että poliittinen samankaltaisuutemme,
on ollut vahva pohja, jolle rakentaa. Se, että toinen kansalliskielemme on ruotsi, on
avannut ovet pohjolaan hyvin monelle suomalaiselle – ei vain niille, joiden oma äidinkieli on ruotsi. Pohjolassa olemme voineet tuntea olevamme tervetullut yhteisön jäsen.
Suomi liittyi Pohjoismaiden neuvostoon vuonna 1955, siis lähes kymmenen vuotta
toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Jäsenyys merkitsi yhteisiä työmarkkinoita
ja passivapautta monen muun muutoksen rinnalla. Se oli pitkä askel kohti integraatiota. Se helpotti myös niiden kulttuurisiteiden kehittämistä, jotka jo vuosisatoja ovat
liittäneet Suomen muuhun pohjolaan.
Seuraavat integraation vaiheet olivat lähinnä taloudellisia. Tarkoitan EFTA-sopimusta, joka laajensi aina Britanniaan ja Portugaliin saakka sitä aluetta, johon Suomi
katsoi kuuluvansa. Myöhemmin tulivat sopimus EEC:n kanssa ja viimein jäsenyys itse
Euroopan unionissa vuonna 1995.
Kertaan nämä vaiheet korostaakseni sitä, että Suomen institutionaalinen jäsenyys
on kehittynyt vaiheittain heijastaen myös kulloisiakin eurooppalaisia poliittisia virtauksia. Pyrkimys on ollut selkeä: kohti entistä tiiviimpää yhteistyötä, kiinteäksi osaksi
yhdentyvää Eurooppaa.
Kulttuurin alalla tilanne on ollut monessa mielessä toisenlainen. Se on monine
muotoineen liittänyt Suomen muuhun Eurooppaan jo noin tuhannen vuoden ajan.
Mikään muu tekijä ei ole vaikuttanut suomalaiseen kulttuuriin ja siten myös suomalaiseen identiteettiin yhtä paljon kuin kristillinen usko kansalliskirkkoineen. Se liitti jo
varhaisella keskiajalla Suomen suureen eurooppalaiseen perheeseen ja eurooppalaisen
kulttuurin läntiseen varianttiin, jonka keskeisiin käsitteisiin kuuluu myös roomalaisilta peritty oikeusajattelu.
On hyvä muistaa, että ennen oman yliopistomme perustamista eli vuotta 1640
suomalaiset kävivät opintiellä ensin Pariisissa ja Prahassa, sitten Saksan eri yliopistoisKirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture
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sa ja luonnollisesti keskeisissä ruotsalaisissa yliopistoissa. Kaikki tämä rakensi vahvoja
kulttuurisiteitä muuhun Eurooppaan.
Kun pohja on sellainen, minkä olen edellä kuvannut, tuntuu suorastaan merkilliseltä se, että valmistautuessamme liittymään Euroopan unioniin meillä käytiin vilkasta
ja joskus kiihkeätäkin keskustelua siitä, mitä EU-jäsenyys tulee merkitsemään suomalaiselle kulttuurille ja sen mukana suomalaiselle identiteetille. Epäilijöiden luottamus
suomalaisuuteen ja sen elinvoimaan oli siis kovin heikko. Nyt tiedämme, ettei sellaiseen ole mitään aihetta.
EU-jäsenyyden mukana muun Euroopan ja maailman tietoisuus Suomesta ja suomalaisista on kasvanut merkittävästi. Tästä totesi kaksi ja puoli vuotta sitten pidetyssä
Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osaston seminaarissa puhunut saksalainen politiikan tutkija, tohtori Christoph Bertram seuraavaa:
”Alun pitäen Euroopan pienemmät kansakunnat pelkäsivät, että unionin suuret jäsenet
tulevat jyräämään pienet, että pienet menettäisivät suvereniteettinsa ja kansallisen identiteettinsä. Mitään sellaista ei ole tapahtunut, vaan päinvastoin. Euroopan integraation
malli on antanut tilaa molemmille – erilaisuudelle ja yhtenäisyydelle.”
Kun puhutaan Euroopan taloudesta, politiikasta tai kulttuurista, Suomella on sellaisessa keskustelussa luonteva paikkansa. Ei kovin keskellä, ei suuren suurena mutta
kuitenkin enemmän kuin mittansa mukaisena osallistujana.
Meidänkin tietoisuutemme muusta Euroopasta on kasvanut nopeasti. Nyt kaikki sanomalehtensä lukevat tai muutoin uutisia seuraavat ovat selvillä siitä, että integroidussa Euroopassa Irlannin kansanäänestyksellä on merkitystä meillekin. Siitähän
riippuu se, kykeneekö unioni uudistamaan hallintomallinsa niin, että se voi toimia
tehokkaammin. Yhtä lailla Saksan ensi viikolla pidettävät liittopäivävaalit ovat Suomellekin tärkeä asia, sillä onhan Saksalla ja varsinkin sen talouden kehityksellä meille
suuri merkitys. Tämä on sitä paljon puhuttua keskinäisriippuvuutta.
Pienenä kansakuntana suomalaiset ovat aivan luonnollisesti kulttuurivaihdossa
enemmän saamassa kuin antamassa. Puhutaan usein kulttuuriviennistä ja kulttuurituonnista. Ne ovat sanoja, jotka sopivat kyllä hyvin kansainväliseen kauppaan, mutta
eivät oikein riitä kuvaamaan kulttuurisuhteita. Siinä on sittenkin enemmän kysymys
vuorovaikutuksesta kuin vain viennistä tai tuonnista.
Vuosien ja vuosikymmenten varrella Suomi on tunnettu maailmalla milloin muotoilustaan, milloin arkkitehtuuristaan ja nyttemmin myös monipuolisesta ja hyvän tason saavuttaneesta musiikistaan. Läpimurtoihin on kuulunut suomalaisen uuden oopperan saavuttama arvostus. Samoin suomalaiset orkesterinjohtajat ja laulajat, varsinkin
oopperalaulajat, ovat niittäneet maailmanmainetta ja siten piirtäneet kuvaa Suomesta
ja sen kulttuurielämästä. Tämän ilmiön takana ovat varmaankin ne suuret panostukset, mitä meillä on muutaman viime vuosikymmenen aikana tehty musiikkikasvatuksen hyväksi. Eri puolille Suomea, aina pientä Kuhmoa myöten, on noussut musiikkitaloja, jotka ovat tehneet mahdolliseksi korkeatasoisten esiintyjien saavutukset.
10
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Martti Ahtisaari (valokuva: Peter Mickelsson)
Helsingin juhlaviikkojen pitkäaikainen johtaja Risto Nieminen kirjoitti Suomen
Kuvalehdessä elokuussa eräänlaisen läksiäisterveisen. Lissaboniin mahtavan Gulbenkian-säätiön musiikkiohjelmaa johtamaan siirtyvä Nieminen räjäytti pienen pommin
kriittisellä kirjoituksellaan. Sen sisältö lienee kaikille tuttu. Kannattaa vain todeta, että
Nieminen onnistui käynnistämään suorastaan valtakunnallisen kulttuurikeskustelun
taiteen instituutioiden ja vapaan taiteen sekä kulttuurin viennin ja tuonnin suhteista.
Niemisen perushavainto, jonka mukaan julkinen tuki suuntautuu niille, jotka ovat
sitä ennenkin saaneet, ja että tukea jaettaessa instituutiot merkitsevät enemmän kuin
niiden saavutukset, on ankaraa kritiikkiä. Se ei kuitenkaan ole tyhjästä tempaistua.
Se osoittaa, että julkista rahoitusta suuntautuu niukanlaisesti kokeilevaan, uusia uria
avaavaan kulttuuritoimintaan. Eräs syy tähän on keskustelussa esiin tullut kysymys
siitä, olisiko rahanjaossa otettava lähtökohdaksi tulosten arviointi eli laadun tarkkailu.
Useimmat keskusteluun osallistuneet ovat hyväksyneet ajatuksen tulosten arvioinnista sen vaikeudesta huolimatta. Selvää on, että jos tuloksia ei arvioida ja jos varoja
ohjataan vain sinne, minne ne joskus ennenkin ovat menneet, ei ole mitään takeita
siitä, että kulttuurielämä uudistuu ja monipuolistuu. Tulosten arvioiminen ei ole sama
asia kuin yksittäisten suoritusten arvioiminen – julkisen vallan ei pidä ryhtyä musiikki-, taide- tai teatteriarvostelijoiksi. Kokonaisuuksia voidaan arvioida erillään osasuorituksista ja siltä pohjalta voidaan myös ohjata resursseja ilman sensuurimielialaa.
Miten suomalainen kulttuurielämä nousisi kansainvälisessä tietoisuudessa sellaiselKirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture
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le tasolle, että sitä pidetään mielenkiintoisena ja puoleensa vetävänä? Siinä on kysymys,
johon on jo pitkään etsitty vastausta. Tarvitaan, ei vain yksilösuorituksia ja yksittäisten
instituutioiden saavutuksia, vaan myös yhteistoimintaa. Sekin oli eräs Risto Niemisen
teemoista. Eri instituutioiden kyky ja halu yhteistoimintaan voi ratkaisevalla tavalla
tuoda lisäarvoa, kunhan vain roolijaosta sovitaan. Erillisten hallinnollisten raja-aitojen
korostaminen on usein seurausta tavasta, jolla taloudellisia resursseja jaetaan. Silloin
hallinto on tärkeämpää kuin sisältö. Seinät ovat tärkeämpiä kuin se, mitä niiden sisällä
tapahtuu.
Nieminen totesi myös, että meillä puhutaan paljon kulttuurin viennistä, mutta
vain vähän, jos lainkaan kulttuurin tuonnista ja juuri sitä tarvittaisiin. Tämäkin on
herättänyt erittäin vilkkaan, joskus suorastaan kiihkeän keskustelun sekä lehdistössä
että varsinkin blogeissa. Ainakin osaksi se liittyy kysymykseen resurssien kohdentamisesta. On todennäköistä, että julkisen talouden ankeat näkymät eivät salli ainakaan
resurssien lisäämistä. Sitä tärkeämpää on, miten niukat resurssit kohdennetaan. Sitä
tärkeämpää on myös, että laatu korvaa määrän.
Eräs laadun tae on suomalaisen kulttuuriyleisön perspektiivin avaaminen sille,
minkälaisia ovat muiden saavutukset. Se nähdään käytännössä parhaimmin kulttuurin
tuonnin avulla. Korkeatasoiset ulkomailta Suomeen tuodut kulttuurin saavutukset eri
aloilta osoittavat sekä suurelle yleisölle että julkisten varojen käytöstä päättäville, minkälaista taustaa vasten suomalaisten suorituksia olisi arvioitava. Tässä mielessä kulttuurituonti on tärkeää, mutta ei vientikään ole meiltä pois – päinvastoin.
On tärkeätä, että suomalaiset muusikot ja eri alojen muut taiteilijat voivat esiintyä
muualla maailmassa ja erityisesti Euroopassa ei vain Suomen saavutusten airuina vaan
myös uutta oppien ja kokien. Aivan yhtä tärkeätä, ehkä vieläkin tärkeämpää on, että
Suomeen saadaan vierailijoiksi korkean tason taiteilijoita eri aloilta. Tällaisesta vaihdosta saavat impulsseja omat taiteilijamme. Myös suuri yleisö voi vertailla eri puolilta
maailmaa tulleiden saavutuksia suomalaisten saavutuksiin. Meillä kun on taipumusta
siihen, että kovin mielellämme uskomme olevamme vielä etevämpiä kuin todellisuudessa – ja varsinkin muiden silmissä – olemme.
Kulttuurielämä ei liity vain taiteen eri lajeihin, vaikka juuri se aihepiiri on hallinnut viime viikkojen keskustelua. Tieteen ja avarassa mielessä opetustoimen eurooppalainen integraatio on eräs menestyksemme keskeisistä kysymyksistä. Kuten alussa totesin, Suomesta on kautta aikojen menty oppia saamaan etäällekin, ei vain Eurooppaan
vaan myös kauemmas. Vielä 1950- ja 1960-luvuilla oli amerikkalaisten stipendien,
varsinkin Asla-Fulbright -stipendien merkitys erittäin suuri suomalaisten koulutuksessa. Ohjelman puitteissa nelisen tuhatta suomalaista on opiskellut Yhdysvalloissa ja pari
tuhatta amerikkalaista Suomessa. Ohjelma jatkuu, mutta nyt sen rinnalla on monia
muitakin, eurooppalaisia ohjelmia.
Euroopan unionin ohjelmat tarjoavat nyt mahdollisuuksia suomalaisille. Erasmus
eli elinaikaisen oppimisen ohjelma on niistä tärkein. Niistä noin 9000 suomalaisesta,
jotka viime vuonna opiskelivat ulkomailla, enemmän kuin puolet oli Erasmus-opiskelijoita. Luku tuntuu tietysti suurelta, mutta se ei ole kymmentäkään prosenttia kaikista
12
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suomalaisista opiskelijoista. Toisin sanoen olemme vielä kaukana sellaisesta tavoitteesta, että jakso ulkomaanopintoja olisi luonnollinen osa suomalaisen nuoren koulutusta.
Eikä suunta ole edes nousemaan päin. Sitä vastoin ulkomaalaisten ja nimenomaan eurooppalaisten opiskelijoiden määrä Suomessa kasvoi miltei kaksinkertaiseksi vuodesta
2000. Tänne ollaan siis tulossa kasvavin joukoin. Eräs syy Suomen houkuttavuuteen
opintomaana lienee se, että täällä korkeakouluopiskelu on edelleen maksutonta.
Yhtä tärkeää kuin opiskelijoiden ulkomaiset opinnot on myös opettajien ulkomaankokemuksen kartuttaminen. Siinä suhteessa tilastoluvut ovatkin ilahduttavia, ja
viime vuosina kasvusuunta on ollut selvä. Kaikki tämä on Suomen kulttuuri-integraatiota muuhun maailmaan ja erityisesti muuhun Eurooppaan. Se on suuntaus, jonka
mielellään soisi voimistuvan.
Tieteet ja taiteet mutta myös suuren yleisön suhde niihin muodostavat kulttuurin
kokonaisuuden. Juuri vuorovaikutus tieteen ja taiteen tekijöiden ja meidän muiden
välillä, jotka näitä saavutuksia tarvitsemme joko helpottamaan arkeamme tai rikastuttamaan henkeämme, on tässä keskeistä. Siksi on myös aivan oikein ja välttämätöntä,
että tätä toimintaa tuetaan niin julkisin kuin yksityisinkin varoin. Tästä on runsaasti
hyviä esimerkkejä, kuten yliopistolaitoksemme suuri uudistus.
Johtopäätös kaikesta tästä on yksinkertaisesti se, että kaikista niistä voimista, jotka
liittävät Suomen Euroopan kansojen perheeseen, keskeisessä asemassa on kulttuuri.
Eikä vain kansallinen kulttuuri vaan myös kansainvälinen kulttuurivaihto. Uusien vaikutusten tuominen ei tapahdu olemassa olevan kulttuurin kustannuksella vaan sitä
rikastuttaen. Kun kulttuurit integroituvat, se tapahtuu vuorovaikutuksen keinoin, ei
kaikkea homogenisoiden. Mosaiikki muodostuu lukemattomista palasista, mutta sillä
voidaan luoda eheä kokonaiskuva. Kansalliset kulttuurit ovat tuon mosaiikkikuvion
osasia. Keskenään erilaisia mutta yhdessä kokonaisuuden muodostavia. Eurooppalaisella kulttuurilla on monet kasvot.
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Pro Futura Europa

Hum. kand. Suvi Kukkonen
Puhe Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osaston 40-vuotisjuhlassa 15.9.2009
Helsingin yliopiston juhlasalissa.

Arvoisa juhlaväki!
Onko Eurooppa vain konstruktio? Ajatusten, asenteiden, uskomusten ja identiteettien kerrostuma jossain käsitemaailman diskursseissa? Vaiko kartalle piirretty maantieteellinen alue vailla todellisia maantieteellisiä rajoja? Kuka päättää eurooppalaisuuden
sisällöstä vai onko se jo päätetty? Nämä ovat kaikkia ajatuksia, joita mieleeni nousi
yhä uudestaan kirjoittaessani Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osaston historiikkia. Ajatus Euroopasta, Euroopan idea, on kiinnostanut tutkijoita ja eurooppalaisia
itseään aina kreikkalaisen mytologian kuvaaman Europa-neidon saavuttua Kreikkaan
kaappaajahärkänsä selässä. Näkemykset Euroopasta, eurooppalaisesta kulttuurista ja
eurooppalaisesta identiteetistä vaihtelevat tutkijasta toiseen ja teoriasta teoriaan. Yhden näkökulman Eurooppaan tarjoavat kansalaisjärjestöt, kuten Euroopan Kulttuurisäätiö ja sen kansallinen komitea Suomessa. Nyt 40-vuotista toimintaansa juhlistava
Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto on omalla tavallaan ollut mukana luomassa eurooppalaisuutta ja sitä, miten eurooppalainen kulttuuri Suomessa hahmotetaan.
Suomen Osasto juhlistaa neljääkymmentä toimintavuottaan kokoamalla kaiken
toimintansa yksien kansien väliin. Yhdistyksen historiaa ei aiemmin olekaan koottu
yhteen, mikä myös puhui historiikin kirjoittamisen tarpeesta. Yhdistyksen jäsen, sen
entinen puheenjohtaja ja Euroopan historian professori Laura Kolbe ehdotti tämän
työn tekijäksi minua, yhtä opiskelijaansa, joka on kiinnostunut Euroopan historiasta.
Suostuin tehtävään mielelläni, sillä aiheen mielenkiintoisuuden lisäksi voin lähitulevaisuudessa työstää historiikin pohjalta myös graduni, eli voin hyötyä maisterintutkintoni päättötyön kirjoittamisesta tavalla, mikä vain harvoin on humanisteille mahdollista. Taloudellisesti historiikin kirjoittamisen mahdollisti Jenny ja Antti Wihurin
rahastosta saamani apuraha. Materiaalia tutkimukselle oli runsaasti: Suomen Osastolla
on mittavat arkistot Kansallisarkistossa – yhteensä monia kymmeniä kansioita täynnä
kokousten pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, kirjeenvaihtoa ja lehtileikkeitä. Lisäksi
yhdistyksellä on monia seminaarijulkaisuja. Jotta historiikista ei olisi tullut aivan paperinmakuista, haastattelin teosta varten kahdeksaa yhdistyksessä toiminutta aktiivia.
Puheenjohtajien, sihteerien ja muiden hallituslaisten haastattelut heijastavat yhdistyksen toimintaa eläväisesti ja usein humoristisestikin. Vapaaehtoisuuteen perustuva järjestötoiminta on monesti raskasta ja aikaa vievää, mutta haastateltujen mukaan myös
hyvin antoisaa ja innostavaa. Eurooppaan kaikilla haastatelluilla on aivan erityisen
lämmin suhde – jokaisella omanlaisensa.
Esittelen historiikissa Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osaston toiminnan 40
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Suvi Kukkonen (valokuva: Peter Mickelsson)
vuoden ajalta. Olen jaotellut yhdistyksen kronologisesti etenevän historian vuosikymmenittäin, minkä lisäksi esitän lyhyen katsauksen yhdistyksen talouteen. Historiikin
päättävät haastattelut. Suomen Osasto perustettiin vuonna 1969 samoihin aikoihin,
kun muihinkin Euroopan maihin perustettiin Euroopan Kulttuurisäätiön kansallisia
komiteoita. Yhdistys perustettiin vuorineuvos Heikki Herlinin aloitteesta, ja se määritteli tavoitteekseen yleiseurooppalaisen kulttuuriyhteistyön tukemisen ja edistämisen
tieteen, taiteen ja tulevaisuudentutkimuksen aloilla. Yhdistys pyrki myös lisäämään
Suomen tunnettuutta eurooppalaisena kulttuurivaltiona. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi professori Osmo A. Wiio. Suomen Osaston jäsenistö on perustamisesta
lähtien ollut monipuolinen sekoitus suomalaisen yhteiskunnan merkittäviä toimijoita
talouden, kulttuurin, tieteen ja politiikan aloilta. Suuri rikkaus järjestölle on aina ollut
kulttuurin käsittäminen hyvin laaja-alaisesti sekä jatkuva toimintamuotojen kehittäminen ja uudistaminen. Tulevaisuuteen katsominen oli jo yhdistyksen alkuvaiheessa
1970-luvulla tärkeässä osassa, sillä kiinnostus futurologiaan oli silloin suurta. Yhdistys
osallistui emojärjestö Euroopan Kulttuurisäätiön käynnistämään laajaan Plan Europe
2000 -ohjelmaan, joka tutki Euroopan tulevaisuutta ja pyrki lisäämään eurooppalaisten tutkijoiden yhteistyötä. Yhdistyksen suurin ponnistus 1970-luvulla oli kansainvälinen lasten ja nuorten piirustus- ja ideakilpailu, johon osallistui lapsia monista Euroopan maista. Kilpailun palkinnoksi ja EKSOn tulevaan käyttöön yhdistys teetti Pro
Futura Europa -mitalin, jonka suunnitteli kuvanveistäjä Eila Hiltunen.
1980-luvulla Suomen Osasto otti tavoitteekseen pitkäaikaisen puheenjohtajansa
rouva Pirkko Vahervuoren johdolla kansainvälisen Arktisen tutkimuskeskuksen perustamisen Suomeen. Kunnianhimoinen tavoite toteutuikin yli kymmenen vuotta
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myöhemmin, kun Rovaniemelle vuonna 1992 valmistui Arktikum-talo, jossa Lapin
yliopiston osana toimiva Arktinen keskus yhdessä maakuntamuseon kanssa sijaitsee
nykyäänkin. Toinen Suomen Osaston tärkeä hanke 1980-luvulla oli Europe Today
-esitelmäsarjan käynnistäminen. Seminaarien tarkoituksena oli herättää keskustelua
yhdentyvästä Euroopasta ja Suomen roolista tässä kehityksessä.
1990-luvulla Suomen Osasto suuntasi toimintaansa Baltian suuntaan emojärjestön mallin mukaan. Yhdistys muun muassa auttoi Viroa ja Latviaa perustamaan omat
kansalliset komiteansa. Vuonna 1994 Euroopan Kulttuurisäätiö täytti 40 vuotta ja
Suomen Osasto 25 vuotta. Yhdistys järjesti juhlavuonnaan erityisen paljon toimintaa ja isännöi emojärjestön juhlatapahtumia. Ohjelmaan kuului ECF:n kuvernöörien
kokous Helsingissä, vierailu Rovaniemelle Arktiseen keskukseen sekä Euroforum 94
-kokous, joka keskittyi hyvinvointivaltion tilaan ja tulevaisuuteen sekä siihen, miten
kulttuuri toimii yhteiskunnan eheyttäjänä. Kuten nyt yhdistyksen juhliessa 40 toimintavuottaan, myös sen 25-vuotisjuhliin osallistui Euroopan Kulttuurisäätiön johtaja, nyt Gottfried Wagner, vuonna 1994 Alankomaiden prinsessa Margriet. 9.9.1999
Suomen Osasto juhli kolmeakymmentä toimintavuottaan ja järjesti Finlandia-talossa
sen kunniaksi juhlaseminaarin. Cultural Enlargement of the European Union -seminaarissa pohdittiin EU:n laajenemisen kulttuurisia vaikutuksia ja Euroopan ideaa ja
identiteettiä.
Uusi vuosituhat on ollut Suomen Osastolle suurten seminaarien aikaa. Seminaarien aiheet ovat liittyneet eurooppalaiseen identiteettiin, sivistykseen ja monikulttuurisuuteen. 2000-luvulla yhdistys aktivoitui myös maakunnissa, sillä seminaareja pidettiin Helsingin lisäksi ympäri Suomea.
Seminaareja on pidetty Rovaniemellä,
Oulussa, Jyväskylässä, Seinäjoella ja Turussa. Yhä ajankohtainen maahanmuuttajateema on ollut yhdistyksen seminaareissa esillä jo 2000-luvun taitteessa.
Seminaareista toisessa puhui presidentti
Tarja Halonen, ja myös maahanmuuttajille itselleen annettiin puheenvuoro.
2000-luvulla Suomen Osasto järjesti
myös kolme nuorisoseminaaria. Niistä vuoden 2004 Enlargement of Young
Minds -seminaari kokosi yhteen 70 nuorta ylioppilaslehtien päätoimittajaa 21
maasta. Suomen Osaston suurponnistus
vuonna 2007 oli kevään seminaari The
Idea of Europe: Continuity and Change,
joka yhdisti kaikkia seminaariteemoja,
joita yhdistys oli 2000-luvulla suosinut:
eurooppalaisuus, sivistys, monikulttuuKirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture
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risuus ja media. Seminaarin tarkoituksena oli luoda laaja perspektiivi Euroopan viimeaikaiseen kehitykseen kuulemalla kokeneiden eurooppalaisten poliitikkojen, diplomaattien ja tutkijoiden näkemyksiä Euroopan ideasta, eurooppalaisista arvoista ja
EU:n tulevista haasteista. Lisäksi seminaarissa käsiteltiin median roolia eurooppalaisen
identiteetin rakentajana sekä Internetin mahdollisuuksia eurooppalaisen julkisuuden
luojana. Vuonna 2007 alkanut EU-puheenjohtajamaita esittelevä luentosarja puolestaan tutustuttaa Suomen Osaston jäseniä kulloinkin EU-puheenjohtajana toimivan
maan talouteen, politiikkaan ja kulttuuriin.
Vuonna 2009 Suomen Osasto juhlii neljääkymmentä toimintavuottaan. Yhdistyksen toimintamuodot ja tavoitteet ovat pysyneet osin ennallaan ja osin muuttuneet.
Yhdistyksen toiminnan kulmakivenä on 40 vuoden ajan säilynyt esitelmätilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen. Kantavana toiminta-ajatuksena on perustamisesta
asti ollut eurooppalaisen näkökulman ylläpitäminen suomalaisessa yhteiskunnallisessa
keskustelussa ja suomalaisten tieteen, taiteen, talouselämän ja politiikan toimijoiden
välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen. Toiminnan muodot ja painopisteet
ovat vuosikymmenien aikana vaihdelleet, mutta yhteistä on aina ollut eurooppalaisen
kulttuurin ymmärtäminen laajimmassa mahdollisessa merkityksessään.
Historian emeritusprofessori, Suomen Osaston pitkäaikainen vaikuttaja Matti
Klinge totesi minulle häntä haastatellessani, että 1980-luvulla syntyneenä minä en
juuri muistakaan aikaa, jolloin Suomi ei olisi ollut Euroopan Unionin jäsen ja siten
entistä tiiviimmin osa Eurooppaa. On totta, että eurooppalaisuus ja avoin liikkuminen Euroopassa ovat minulle olleet aina itsestäänselvyyksiä. Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osaston historiaan tutustuminen on saanut minut pohtimaan käsitystäni
Euroopasta ja eurooppalaisuudesta uudelleen. Olen päätynyt siihen, että Eurooppa
on sellainen, millaiseksi sen kansalaiset sen tekevät. Tällöin Eurooppa ei ole koskaan
valmis, vaan jokainen sukupolvi muokkaa siitä omannäköisensä, vanhaa säilyttäen ja
uutta luoden. Jatkuva muutos, eteenpäin katsominen ja tiedon jano kuuluvat kaikki
Euroopan ominaispiirteisiin, joita myös Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto
on ollut toteuttamassa. Mielestäni Eurooppa ei siis ole vain konstruktio vaan hyvinkin
todellinen, liikkeessä oleva prosessi. Historiikin nimeä lainaten: Pro Futura Europa
– toiminta Euroopan eteen jatkukoon vilkkaana!
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New European Narratives

Director Gottfried Wagner, European Cultural Foundation
Speech at the 40th Jubileum of the European Cultural Foundation Network Finland
on 15 September 2009 at the University of Helsinki.

The term “narratives”
Narratives are imaginative stories, imaginaires that reflect and generate convincing ideas, sometimes utopian dreams; they elicit and disseminate strong opinions or knowledge, and encourage collaboration. They play an important role in the processes of
memory, belonging, and self-identification: sometimes constructively, sometimes also
destructively. People unite around shared meaning, and can feel motivated to act.
Narratives shared by people can inspire or celebrate change; they refer to common convictions and aspirations for goals deemed worthwhile, values that help make
choices. Narratives are not only “theoretical”, or purely “constitutional” “texts”: they
are based on knowledge that appeals to the emotions, expresses passion for “the common good”.
There, in their bonding power, lies their strength – and their danger as well. They
satisfy the desire for meaning, and – at their best – human dignity and beauty, too.
Enlightened narratives also reflect fruitful processes of confrontation and respect for
difference. While history is full of tragic totalitarian and “exclusive” narratives, the human hunger for freedom has always invented ways to overcome oppression, in struggles based on courageous dissent. Respectful and critical narratives create inclusive
bonds, inviting others to join, but never blindly. Such narratives are the work of imaginative citizens: the stakeholders of new meaning.
The power and weakness of narratives
Some narratives influence the course of life for many; powerful stories that “make
history”. These encapsulate individual and collective memories, fears and hopes, and
project a different way of life. Individual voices, known or not yet heard, flow together
and constitute a swarm of change.
Just 20 years ago, in 1989, the almost poetic dreams of a few powerless MiddleEuropean writers and artists such as Vàclav Havel came true, despite seemingly impossible conditions for change. The energy unleashed by Solidarnoscz, as led by intellectuals, artists and workers, liberated Poland from totalitarian rule. Poland joined the EU
15 years later. Not all such stirrings gained full momentum, their catchwords (like
perestroika and glasnost) soon evaporated, and their protagonists re-appeared – cynically – in commodified form. And so we have Vodka Gorbachev.
In another domain, that of the interaction between different cultures, seemingly
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abstract concepts like Huntington’s “clash of civilizations” were invigorated by Realpolitik and used and misused in the context of urban strife and even contemporary wars
(Iraq). The concept of multiculturalism, which, ever since the 80’s, had helped pacify
cities like Birmingham, was translated into ethnic segregation and became a weapon
for populists after 9/11. And so we have virtually a new narrative of xenophobia and
“homeland security”.
The end of “total” narratives versus the democratic European narrative
Revisiting the last century with even greater distance, the power of two totalitarian
narratives and practices (socialist and national-socialist) still makes us shiver: “Volk,
Rasse and Lebensraum” on the one hand, “dictatorship of the proletariat” on the other.
1945 ended one, and 1989 the other, thanks to those who believed in – and fought
for! – the narrative of democracy and market economy.
After World War II, Europe started its new career, predominantly through a stepby-step post-national intertwining of national interests to prevent war. The new narrative included commitment to human rights, democracy and the rule of law, firmly
maintained by bold political and intellectual leaders. As much as it started top-down,
gradually the new generations subscribed to it, as a narrative rooted in the experience
of war and destruction, but also in the success of the (social) market economy. People
trusted the project in large numbers and for a long period of time. In essence, they
knew what it meant and what they gained from it. They had confidence in it.
This confidence has partly been eroded, despite the many important developments
made possible by the EU. Trust has become – measurably – fragile, for many reasons;
the European narrative is not working any longer, at least in the eyes of many. There is
little enthusiasm, or readiness to engage. The politics of fear find fertile ground.
Forgetting, “Splitting” and the Neue Unübersichtlichkeit
However impressive the founding narratives and the success stories of “Europe” have
been, young people today might think Jean Monnet is a brand of Champagne. History
is forgotten or not properly taught, and the young seem to take some past achievements for granted. It is just another time – new wings, new roots, and today’s concerns...
Yet memory is crucial for the destiny of narratives. Some memories lose their
emotional relevance with the shift of generations; many young Czechs are innocently
ignorant of what happened in ‘68: “Was it the year of Woodstock?” (That was ‘69!)
Other memories, such as the fall of the Berlin Wall, do still resonate with many, East
and West. Yet the politics of fear also resonate, igniting or increasing anxiety about
East–West (labour-) mobility: “Stay where you are.”
We also tend to forget what happened synchronously. 1989 marked not only the
end of Soviet rule in Central Europe; it was also the year of the Fatwa against Salman
Rushdie: the first writing on the wall, which developed into hate narratives for decades.
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Leaders – or are they stewards? – also fade in public memory. Such is becoming
the fate of Jacques Delors, whose masterpiece, the Euro, “made life more expensive”,
people argue. There is not much evidence that the single currency brought noticeably
greater cohesion to Europeans.
What is not (or cannot be) forgotten is “externalized”, split, stored somewhere
in the box called “I do not understand”: the unthinkable – war in Europe after ‘45
– happened; nationalist narratives blew up neighbourly relations in Yugoslavia. And
EU-Europe was quite helpless.
Many fundamentally important questions remain unanswered, for example why
religion re-appeared on the political stage. Muslims were mass murdered in Srebrenica,
and Muslim fundamentalists led by new leaders like Bin Laden started dominating the
global agenda.
There is a good deal of confusion in the minds of people, and in the realm of decision making. And several ways to describe the Neue Unübersichtlichkeit. In fact, what
we have in common, at least in Europe, is the weakness (or absence even) of meaningful narratives.
Meaningful narratives
“Disentangling certainties” has been one of the key aspects of continuous enlightenment; scepticism as an antidote to totalitarian seduction. The end of the old megalomaniac ideologies signalled the maturity of societies – something that is so precious
that it needs to be actively nurtured; we cannot take it for granted, ever. It is very clear,
for example, that the “capitalist counter-narrative” has just demonstrated again its
enormous risk to fail and lead to global economic collapse.
On the other hand, the amount of uncertainty and even confusion which people
can deal with seems to have its limitations. At a certain point, disorder and unrest take
over, and injustices arise that cannot be countered. We find ourselves adrift, with noone at the helm.
As ever in times of missing narratives, issues of (good) leadership become pressing.
This has been very much the case since ‘89. In most EU countries uncertainty fuelled
extremism, with most of the decent parties struggling to fill the void of democratic
leadership.
The EU had a particularly difficult time in that scenario of post-‘89 enlargement
and necessary “deepening”, and much went wrong. Brussels was busy sacking President
Jacques Santer’s Commission in 1999, the very year that NATO bombed Belgrade and
– on another note – exploding Google moved to Silicon Valley. Artificial agendas of
European competitiveness did not do the trick either. In 2000 the dubious “Lisbon
agenda” was launched, which still echoes more like a nostalgic “Fado” than a promise.
Worse was to come. In 2001, the political fall-out of 9/11 had to be handled, and
most Europeans understood that it was not handled well by that master of simple
stories, G. W. Bush, but that Europe could not stop him either. A few years later, the
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prime institutions of capitalism started crashing in the US, giving rise to a disease that
spread to the remotest places. The paean of the market economy, one of the few remaining master narratives, has faded, but with no clear alternatives as yet. Meanwhile,
taxpayers are left to pay the bill for bailing out the banks, even as the banks start to
make huge profits again.
Looking back at it, the post-‘89 picture is far from rosy; indeed, it is a rather chaotic one. But is it not fair to say that it has always been like that: up and down? And
that Hegel was eternally right when he said the pages of happiness are empty in the
book of history? Didn’t citizens always have to be damned good at forgetting or just
not wanting to know?
Anything goes
For most people in most EU countries it has been relatively easy to suppress the otherwise hugely disturbing awareness of disasters happening elsewhere – next door, in fact.
In large parts of Europe, it has felt like being in a safe haven.
What gave rise to this happiness? Steady growth rates, improving health, social
welfare, consumerism and a leisure society. This is not just an illusion, and there has
been genuine good news, such as Finland’s escape from its great post-‘89 depression
(beautifully mirrored in Kaurismäki’s films) towards the “Nokia/Pisa-country” of innovation and wealth, at least in many parts of Finland: accompanied, incidentally, by
a growing disillusionment with the EU.
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Somehow the average middle-class person in the EU got disengaged from politics.
Complex decision-making was delegated to experts and politicians who could easily be
blamed when things went wrong. Participation lost its ideological, faith-based, civilian
aura, and was replaced by merry self interest. The “fairy tale narratives” were largely
individualistic and post-modern, value-free and seemingly happy. “Anything goes.”
But does it? Ultimately, we are not at all sure. Some still hope so, under the (often
misused) flag of liberalism and skepticism. Others try to establish fundamental rules
for the game, such as “new nationalism”. Was post-modernity the end of history? It
seemed to have been the end of the power of traditional authorities to imagine strong
narratives for a good future. A few personalities, e.g. Pope John Paul II or stars like
Bono, continued to serve that purpose – but for limited segments of society only.
We know now: many things simply don’t go; or, if we are not careful, nothing will go
anymore. There is not much on offer to deal with the existential threats facing mankind
and the global civil society – threats such as climate change, dwindling energy resources, “wild capitalism”, the lost balance between competitiveness and shared responsibilities. And ahead of us, we face issues of global governance, global peace and sharing;
of freedom versus surveillance and control; of social equality and liberal values; of demography; of cultural diversity, and the freedom of the arts versus homogenisation…
There is no way back to the “good old times”. But what are the best ways forward?
Civic responsibility
When Barack Hussein Obama – an icon of new leadership – was inaugurated, thousands gathered in liberal Amsterdam to view the event. They shared hope and enthusiasm, mainly; a few warned against messianic expectations. Most people expected
the ultimate rhetorical thunderstorm. But Obama quietly unfolded some very serious
stuff, and appealed to citizens: “There is work to be done... the time of protecting
narrow interests and putting off unpleasant decisions – that time has surely passed....
What is required of us now is a new era of responsibility.”
In fact it was a speech about “the price and the promise of citizenship”, the civic
paradigm pushed for by someone who is unrivalled as a model of a democratic credible
leader. Without the active participation of the many informed and concerned citizens,
without our commitment to shape public life, to act jointly, coherent and legitimate
policies cannot be developed, or will fail.
The European Paradigm
Compared with most regions of the world, Europe, more precisely the EU, still has
unique advantages in organising the existential balances between freedom and equality, capital and labour, public and private, elitist and popular culture, diversity and
unity, et cetera. However, the processes of erosion did not stop at the Schengen border:
global trends are affecting markets and values; expectations are high, trust and confiKirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture
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dence are relatively low.
Ultimately, a triple challenge faces Europe and its citizens:
• Global competitiveness (not to become a museum of diversity for the rest of the
world)
• Global responsibility and sharing (versus post-colonial domination or “neutralism”)
• Meaning, values, and culture within a transnational democracy
Europe can be home to all its diverse citizens and cultures, but there is not yet a strong
European civil society. Europe is a good place for sharing roots and finding wings to
“fly”, but there is not much of a European public sphere yet. Europe has been, and can
continue to develop as, a model for organising effective democracy beyond the nationstate; yet the project Europe is not owned strongly enough by its citizens. Europe has
the capacity to shape globalisation rather than be its object. Yet it can fail on many
fronts. Its success isn’t taken for granted. Hard work and clear-cut proof of efficiency is
one requirement; shared beliefs another. Europe needs new narratives.
A community of difference in need of new narratives
It is that simple. Efficiency, even if abundant, is not enough to create “meaning”. And
without shared meaning, efficiency itself will founder. The more complex things get,
the more commonality is needed. Techniques of governance – even control – do not
work without trust. Trust requires the successful weaving together of individual aspirations to form a social fabric. Trust requires knowledge, understanding, proximity,
hospitality, identification.
It is that complicated. The European founding narrative has lost its urgency for
many (mostly young) people – not its meaning, though. The EU – as the embodiment
of the project Europe – is not loved, is not perceived or actively supported as an agent
of wellbeing; it is felt as “cold”, too big to understand, too alien to identify with, too
distant to influence. Often it is seen as a necessary evil.
Europe has some positive connotations still. There is, perhaps, even an intuitive
pride in being European. People appreciate Europe’s “intercultural respect” in its foreign policies, its social standards and cultural diversity policies, its regard for environmental and climate matters, for freedom and the rule of law. And they urge for more
of the same.
This “post-modern pride” usually grows when Europeans go abroad or witness the
“dangerous simplicity” ruling elsewhere (G. W. Bush). There is even a sense of solidarity when obvious disasters call for it; there is some sense of belonging to Europe – an
awareness of the tragic lessons from our history. It may even be more widespread than
ever before.
However, this appreciation, even pride, and this sense of belonging are not connected to the concrete reality of the European project as it unfolds day by day; not
strong enough for a felt commonality, responsibility and participation.
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There is a clear deficit of community-building stories, images and even rituals in
public spheres: we need to develop post-national narratives of a common future. And
there are many good reasons for this deficit, one being that we have – thank God –
learned the lessons of the 20th century: to defend the right to remain rational when it
comes to political emotions, and be utterly sceptical in public (then national) affairs.
We do not want shared power without the strongest possible commitment to diversity;
we do not want just another empire. On the contrary, one of the achievements of the
EU is its deliberate ”sobriety” after the catastrophes of nationalism and communism.
It is complex, but simply put: Europe, the EU, is a very advanced, blessed “community of difference”. It deserves the best possible narratives of this community of
difference, told by its citizens.
Future European narratives cannot and should not simply be translated from the
nation states – which of course remain the first address of governance. We have not yet
discovered or invented the post-national community markers that could strike a balance
between community and difference. We do not have the language yet for a reality that
is only slowly emerging. How do we replace “sameness as the glue” by “difference as the
glue”?
New European narratives will encapsulate the absolutely vigilant notion of critique, and dissent in lively and controversial public spheres. Only then will successful
narratives end the “blame game”, and help build up a transnational civil society; they
will work when commitment is shared and responsibility translated into participation.
They will by nature be cultural narratives, expressions of the demos.
Cultural narratives and the role of the arts
Culture is about meaning. Cultural narratives – built up by the many stories, imaginaires, expressions of individuals and groups; “expressive lives”1 – constitute meaning,
inspiring, challenging, shared. These voices from below – all too often unheard, authentic, vulnerable, provoking, moving, shocking, beautiful – provide the means for
meaning: content. Content is not just a commodity. “Content is culture. The currency
through which we build a sense of who we are.”2
Imagination, the imaginative power of culture, opens the realm of complexity
more than any other area of life. Innocence goes with doubt and irony; hope with
anger; cultural expression and interaction allows for open communication as opposed
to ideological simplification. Authenticity admits the significance of non-linear, lateral
thinking.
Cultural narratives, woven from innumerable human voices, can bear a utopian
potential: they can project the best aspirations into a future realm of practice and
politics. Arts and culture empower people to think freely, to imagine the unimagined,
to feel responsible across borders and boundaries. Artists in particular offer a wealth of
1
2

Samuel Jones, Expressive lives, Demos 2009.
Samuel Jones, Expressive lives, Demos 2009.
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unseen perspectives and unexpected pathways of human exploration. Art is the most
beautiful form of freedom – at the very heart of the idea of Europe. Art is one of the
most important sources of knowledge, too.
”As politics, the economy and society go through momentous change, we need spaces in
which to renegotiate values, to express our beliefs and to encounter those of others more than
ever. We need seriously to investigate the roles that culture and creativity play in our lives.
Culture must be understood as the grand calculus of our decisions, choices and values past
and present. Creativity is the means by which we form, shape and renegotiate it.” 3
Cultural policy therefore is “about providing the opportunity for citizens to take an
active role in shaping the culture of which they are part… Cultural policy makers and
practitioners have the responsibility both to enable this expression and reflect the values behind it as forms of citizenship.”
ECF wants to INSPIRE, ENGAGE, EMPOWER
We at the European Cultural Foundation want to inspire citizens to engage in building
a shared future in Europe. Our remit is culture. We believe that culture matters: art
and culture empower us to imagine alternatives, which is necessary for making choices,
good choices. Engaging with art and culture asks the essential questions, frees up critical and utopian potential, and builds narratives of meaning.
• We promote cultural expression and interaction and help stimulate and amplify
stories, images, songs, performances; vital expression and artistic work of excellence
– thus we contribute through our support to a body of narratives for a good future.
• We stimulate and share reflection and interaction processes. Meaningful narratives
of a good future need to draw on different sources of knowledge. We help to
connect them, link inspirational ideas and people, and voices that are all too often
unheard.
• We focus on two challenges: citizen/stranger4, and citizen/neighbour5 – and use
the results to contribute to convincing narratives of a diverse and good neighbourly
Europe.
• We connect practice with policies, and advocate for adequate culture policy frameworks – frameworks that empower new narratives.

Samuel Jones, Expressive lives, Demos 2009.
Putting emphasis on young people’s imaginaries.
5
Exploring good neighbourhood and hospitality with cultural actors of change.
3
4
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Kieli, kulttuuri, kulttuuripolitiikka
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Europeanization and the new politics of language
Director, professor Peter A. Kraus, Centre for Research on Ethnic
Relations and Nationalism (CEREN), University of Helsinki

If to be a European means to be “united in diversity”, as the official motto of the European Union (EU) has it, the example of language provides us with an excellent opportunity for assessing the implications of being a citizen of Europe. In many respects,
the concept of European citizenship, officially introduced with the Maastricht Treaty
in 1992, continues to be a political conundrum. The recent turmoil in the eurozone,
triggered by Greece’s financial crisis, has once again revealed how thin the foundations of a common political identity that could support solidarity between states and
citizens all over Europe still are, at any rate, if we compare the situation in the EU to
national experiences. Whereas these show that the feeling of belonging to the same
“community of fate” creates a major motivation for accepting significant individual
and collective sacrifices, an equivalent feeling and motivation at the European level
seems to be wanting.
As many critical voices have put it, conceiving Europe not only as a common market, but also as a new kind of political union, ultimately forces us to reflect upon the
conditions of the consolidation of a European civil society. It should be evident that
constructing a Europe of the citizens requires processes of transnational communication that give shape to – and are simultaneously shaped by – a shared political culture.
In such a context, any reflection on the political future of Europe that avoids tackling
the language issue runs the risk of remaining a futile exercise. A crucial question to be
asked, then, is to what extent the making of a citizens’ Europe and its communicative
space will be contingent upon the use of one trans-European language. Thus far, by
refraining from attempts to officially prioritize any particular language as the standard
vehicle of trans-European communication, the EU has avoided following the path set
by many European nation-states, whose formation has mirrored the development of
discrete political cultures closely connected to a standardized vernacular. Could the
politically novel character of the EU, alternatively, conduct to the emergence of a
genuinely multilingual polity? This would imply that Europe succeeds in adopting an
approach to political integration that effectively cultivates diversity and avoids cultural
homogenization.
From a Swedish-speaking perspective, the constellation defining language politics in Finland is sometimes characterized by the formula: “två språk, ett folk” (two
languages, one people). If the same perspective would be applied to the EU as it is at
present, more than one observer would possibly draw the conclusion: “23 (official)
languages, no people”. Over the past two decades, and through the corresponding
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rounds of enlargement, the Union has been eager to maintain the principle of equality
of all state languages within its institutional domain. In the same period, we have not
seen a growing identification of Europeans with the Euro-polity, but rather a growing
disaffection of citizens with the objective of achieving an ever closer Union. What is
the role of linguistic diversity against this background? Is it an additional impediment to European polity-building? Or should the question rather be asked in different
terms, which take into account the clear departure of the European project from all
nationalist precedents?
From John Stuart Mill to Jürgen Habermas, modern political theorists have recurrently argued that the public deliberation, which is a conditio sine qua non of democratic politics, has to rely upon a shared linguistic medium; without such a medium,
political communication remains segmented, thereby not providing a proper democratic control of decision-making. Applying the approach to the EU takes us to the
assumption that there can be no European public sphere without a common European language. Now, our assessment of whether this assumption holds or not will very
much depend on how we define terms such as “shared”, “democratic”, “common” or
“public”. Both in the realm of political theory and, what counts more, in the realm of
real politics, the prevailing view has for a long time been that a common public sphere
does indeed require one common language. The most obvious exponent of this view
is probably republican France. Its example was copied by many other modern states:
trying to combine the criteria of administrative efficiency, on the one hand, with the
postulate of achieving cultural and political legitimacy, on the other, they imposed one
official language at the expense of the other languages spoken on their territory, and
thereby became linguistic assimilation machines. Thus, the French example also shows
how “good” democratic intentions can turn into a Jacobin obsession with uniformity,
which is highly questionable by contemporary normative standards, at least as long as
such norms are committed to taking minority protection seriously.
The view that linguistic unification is a requisite of political integration also has
to be balanced against the evidence of countries showing a solid record of democratic
politics while recognizing multilingualism. Switzerland is an often-mentioned example
in this regard, and there are cases that are even more complex, such as India. At different levels and to different degrees, these countries have achieved democratic integration in the context of linguistic diversity. Finally, we should also be aware of constellations where there is no common public sphere in spite of a shared language. Hispanic
America can hardly be regarded as an integrated space of political communication,
despite the generalized use of Spanish between Tijuana and Tierra del Fuego and Bolivarian attempts – old and new – to emphasize the elements of unity among former
Iberian colonies. All in all, it seems that we are dealing with socio-cultural realities far
more complex than the assumptions upon which the prevailing approach to cultural
diversity and democratic politics has been based.
Now, in our part of the world, Europeanization is entailing major changes in the
realm of language politics. As a political phenomenon, Europeanization has two key
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dimensions. First, the concept refers to the manifold regulatory competences which
have come to be either exclusively held by EU institutions or shared between the
Union and the member states. Second, it points at the internalization of European
imperatives by all kind of actors at other institutional levels. In this respect, the ongoing Bologna Process offers a good piece of evidence: although education is not an EU
competence, the member states are putting a considerable amount of joint efforts and
resources into working out common standards at the level of academic instruction.
What is relevant for our concerns here is that – to phrase it as a slogan – Bologna
speaks English. When it comes to language, Europeanization largely manifests itself as
Anglicization. Accordingly, we are at present experiencing a situation in which English
emerges as a de facto lingua franca all over Europe, thereby gradually breaking into
many important functional areas of communication – be it science, economy or media
– traditionally occupied by the national languages. This new dynamic begs (at least)
two major questions, which are interconnected, but still can be separated for analytical
purposes. The first question relates to the extent in which English as the lingua franca
of our present times differs from previous historical examples of vehicular languages,
both in quantitative and qualitative terms. The second issue to be addressed is what
the triumph of English means for the idea of the “national language”, which was such
an important characteristic of the political culture of “high” European modernity, as
embodied by the institutional framework of the nation-state.
While Latin continued to serve as a European lingua franca well into modern
times, its use remained largely limited to the small group of those who belonged to
the educated strata of society. Similarly, French, spoken not only by the Versailles
aristocracy, but at the courts of Potsdam and St. Petersburg as well, never became a first
second language for the bulk of Europe’s population. Against such previous examples,
European English, as a subcategory of global English, appears to be a new type of
lingua franca, due to its encompassing geographic spread and deep social penetration.
This is precisely what explains its many functional advantages and its seemingly selfsustaining success in Europe, as elsewhere: the more people speak and use global/European English, the more people want to learn and use it as well. English has thereby not
only become an obligatory device for those who aspire vertical and horizontal mobility
in the realms of research, higher education and business; it is also becoming the normal instrumental language for Danish visitors in Finland or, albeit to a lesser extent,
Germans traveling in Portugal. In this sense, we may speak of bottom-up dynamics,
which links the sheer force of numbers to cultural hegemony. Yet, obviously, when we
speak of hegemony we also speak of power. Thus, the bottom-up dynamics at work
here is linked to a top-down logic, in which English rather appears as the language of
entrenched imperial structures – stretching from economic privilege and military force
to the soft pervasiveness of the imagery transmitted from Hollywood – than as the
medium of a global civil society.
This is the very tension that underlies the changing landscape of language politics
all over Europe. We have to understand this tension if we want to assess how English
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relates to the “national” languages, which can hardly be seen as something politically
innocent either, as their history is intimately linked to the use and abuse of power, generally in a much more direct way than global English is at present. For many people,
a “national” language was a necessary template for articulating the collective (“democratic”) will; however, for many other people, who we nowadays call “minorities”, this
template was hardly more than an expression of their subordinate position in a system
that assigned unequal cultural status to different language groups. Against this background, it is interesting to recall the example of Esperanto, which was invented in the
high time of nationalism to overcome nationalist confrontations, and meant to serve
as an emancipatory medium of international communication beyond any attempt at
cultural domination. It was an effort that largely failed.
The problems faced by Esperanto may give us a hint about the value of linguistic
diversity. It derives from the importance particular languages have in providing citizens with substantial options. To acquire the knowledge we need to make meaningful
individual choices, we have to rely on a cognitive frame which is by definition social
and thereby bound-up with specific forms of cultural and linguistic identity. The corresponding bonds are typically constituted by language. It is in this sense that our
freedom as individuals is embedded in the collective practices of a community. It is a
situated freedom. That Esperanto did not succeed in becoming the linguistic template
of a cosmopolitan community of citizens, which at the dawn of the 20th century could
have acted as a proper corrective of nationalist dispositions, may reflect its limited possibilities to represent such a “situatedness”, stemming from its lack of historicity and
embeddedness in an immediate social environment.
When it comes to tackling the consequences of cultural and linguistic diversity, the
concept of situated freedom offers us an alternative to approaches that underestimate
the weight of the social and tend to adopt a permissive position towards the challenges of intercultural communication. At first sight, the permissive view may have
some appeal, as it makes it easy to circumvent some of the most intractable dilemmas
posed by the politics of diversity. Quite symptomatically, the way the language issue
is taken up in the EU ultimately leads in the permissive direction. It is true that the
linguistic diversity in the Union’s official discourse is enthusiastically embraced and its
protection considered a central normative task. Nevertheless, the EU is not prepared
to initiate a proper debate on how to enhance transnational communication through
channels that could be conducive to producing unity in diversity. Unwilling to confront the politics of multilingualism, it ritualistically sticks to the formula of providing
all state languages with an officially equal status in its institutional realm: it has thereby
moved from the initial four official European languages of the period of the Treaty of
Rome (Dutch, French, German and Italian) to the twenty-three official languages of
the present.
The generosity in recognizing linguistic diversity, however, does not include the
languages of national or ethnic minorities. Although language rights should in the first
place be conceived of as rights of citizens and not of states, the Union’s endorsement of
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multilingualism remains limited to state languages only. At the same time, the additive
formula of assigning all state languages the same official status, while avoiding conflicts
over the basis of a more selective multilingual regime for Europe, ultimately turns
the politics of diversity into permissiveness. It leaves the decision on how to structure trans-European communication in the linguistic market. This only reinforces the
role of English, which anyway occupies a monopoly position as the second language
preferred by a vast majority of Europeans. Obviously, such a preference has less to do
with cosmopolitan motives exposed to public scrutiny than with plain instrumental
considerations.
Once we accept the value of diversity, we must look for ways to make political
communication in Europe compatible with defending the status of “minor” languages
and of the members of linguistic minorities. The costs of doing so seems relatively low
compared to the loss we would all suffer if the situated knowledge embedded in particular linguistic communities disappeared. Thus, rather than passively accepting the
“English only” solution – however comfortable it may look – we could reflect on how
to establish a frame of interlocking public spheres based on a converging multilingualism as a pattern for articulating a European polity that takes its official commitment
to being “united in diversity” seriously.
There is certainly no point in demonizing English as a main vehicle of the European public. We may have a rather critical view of the reasons underlying the spread
of European English, but the phenomenon is not a result of political imposition. The
acquisition and regular use of English as a second language by a continuously growing number of Europeans is changing the relationship between layers of linguistic
diversity, between language majorities and language minorities, as it has lead to the
emergence of a “super-majority”, which includes the members of all other language
groups. From the perspective that has been sketched out here, the key question is
whether such a change will entail new socio-linguistic forms of experiencing “situatedness” and articulating authenticity. Being more and more frequently used as a second
language on an everyday basis in all kinds of social contexts by an increasing number
of non-native speakers, English may benefit from levels of a generalized social acceptance that Esperanto never could attain. This would ultimately pave the way for working out new approaches to linguistic recognition. It may not be a coincidence that,
generally speaking, members of linguistic minority groups seem to be less concerned
about European English than the defenders of the prerogatives of still well-entrenched
national languages such as French, German, Spanish, or Italian.
Yet, to have a normatively sound basis, the option for English would still have to be
linked to a thorough process of political deliberation involving the European citizenry.
Finding innovative ways of being united in diversity requires politics. The language issue should not be regarded as an exception in this respect. Just relying on the myriads
of individualized choices made in the linguistic market does not make for an appropriate response to the challenges of multilingualism. Moreover, we have to think about
mechanisms that can make sure that the option for English does not erode existing
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alternative structures that sustain intercultural and multilingual competence, as these
are a major asset for giving a graspable meaning to the practice of transnational citizenship all over Europe. We will need major doses of political ambition and fantasy if we
want to make sure that the triumph of European English does not entail a generalized
loss of cognitive repertoires and hermeneutic skills that would ultimately imply a loss
of freedom and creativity in a substantial manner.
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Englanti – välttämätön, mutta ei riittävä

Puheenjohtaja Sinikka Salo, Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto,
Pankinjohtaja, Suomen Pankki
Puhe “Euroopankieli englanti − yhdentäjä vai yhdenmukaistaja?” -seminaarissa 11.5.2005.

Hyvät kuulijat!
Näkökulmani seminaarimme aiheeseen on talouden näkökulma, ja siinäkin tarkastelen asiaa ensisijaisesti EU-tason politiikkaa harjoittavan instituution virkamiehen
näkökulmasta.
Talouspoliittista ja yhteiskunnallistakin keskustelua käydään maassamme pitkälti
kahden megatrendin ympärillä: globalisaation ja EU:n integraation. Kun keskustellaan
Suomen talouden ja koko yhteiskunnan tulevaisuuden visiosta ja strategiasta, ei voida ohittaa sen paremmin globalisaatiota kuin eurooppalaista integraatiotakaan. Nämä
kaksi rinnakkaista integraatioprosessia liittyvät Suomen kannalta kiinteästi toisiinsa.
Itse asiassa EU on Suomelle sekä taloudellisesti että poliittisesti keskeinen väline ja viitekehikko, kun osallistumme globaaliin integraatioon. Paitsi että EU on meille tärkeä
asia jo sinänsä – olemmehan eurooppalainen kansakunta, ja suuri osa lainsäädäntöämme on jo EU:n tasoista − voi sanoa, että EU on monissa asioissa ikään kuin astinlauta,
jolla Suomi nousee globaalille näyttämölle. Olemme pieni eurooppalainen talous, ja
sellaisena hyödymme eurooppalaisesta yhteistyöstä paljon, todennäköisesti jopa enemmän kuin unionin suuret jäsenmaat, jotka toisaalta uskoakseni tarvitsevat EU:ta kyllä
enemmän kuin usein myöntävätkään.
Me olemme siis mukana sekä globalisaatioprosesseissa että EU:n integraatiossa,
ja meidän on osallistuttava näihin keskusteluihin sekä eurooppalaisella että kansainvälisemmällä tasolla. Kielikysymystä ajatellen tämä merkitsee sitä, että tarvitsemme
välttämättä globalisaation kielen tai kielten osaamista, mutta tarvitsemme myös EU:n
kielten osaamista – sillä kuten sanoin EU on meidän astinlautamme, se keino, joka
auttaa meitä selviytymään globaalistuvassa maailmassa. Seuraavassa argumentoin miksi näin on. Huomautan myös, että en puheenvuorossani ota kantaa kotimaisten kieltemme asemaan.
Englantia on välttämättä osattava …
Ainakin tällä erää näyttää varsin selvältä, että englanti on globalisaation kommunikaatiokieli ja se on saanut tämän aseman myös EU:ssa. Maailma näyttäisi nyt saaneen
englannista eräänlaisen ”esperanton”, välittävän kielen, vehicle language, kuten englannin asema osuvasti määritellään esimerkiksi Euroopan keskuspankissa. Kaikki EU:n
viralliset kielet, mukaan lukien suomi, ovat myös EKP:n virallisia kieliä, mutta englannin asema on keskeinen arkikielenä, välittävänä kielenä. EKP:ssa on siis mahdollisKirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture
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ta työskennellä osaamatta muita kieliä, jos ajatellaan asiaa vain teknisesti. (Virallisen
kielen asema merkitsee mm. sitä, että vuosikertomus ja muut tärkeimmät dokumentit
käännetään kaikille virallisille kielille.) EU-tason muissa elimissä ja instituutioissa −
esimerkiksi komissiossa − asia ei ole aivan näin yksinkertainen, vaan välittäjäkielen
asema on myös ainakin ranskalla, mutta sielläkin luonnollisesti on osattava englantia.
Minusta onkin aika selvää, että englanti on kielitaitovalikoimaamme ajatellen välttämätön kieli – puhutaanpa talouden, tieteen ja tekniikan, politiikan, kulttuurin tai
matkailun termein. Maailmankylässä, jossa elämme ja jossa vuorovaikutus yhä enemmän tapahtuu muun muassa Internetiä hyväksikäyttäen, kyläläisten on osattava englantia. Tämä pätee myös EU:ta ajatellen. Englanti kuuluu siis välttämättä kielitaitoomme – ja voi sanoa, että englannin osaaminen on tärkeä asia kaikille kansalaisillemme.
… mutta englanti ei ole riittävä.
Kysymys kuuluu: onko englanti riittävä? Mielestäni ei ollenkaan. Mielestäni pieni,
kaupankäynnistä elävä kansakunta tarvitsee monien kielten osaamista. On selvää, että
meillä pitää olla paljon nykyistä enemmän esimerkiksi naapurimaamme Venäjän kielen osaajia. Tarvitaan muun muassa kasvavien Aasian maiden, kuten Kiinan, kielen ja
kulttuurin tuntijoita jo ihan siitä syystä, että englanniksi voi kyllä ostaa, mutta myyminen vaatii asiakkaiden ajattelutavan ymmärtämistä, johon kieli on avain.
Seuraavassa keskityn kuitenkin tarkastelemaan Euroopassa tarvittavaa kielitaitoa
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seminaarimme otsikon mukaisesti, eli riittääkö englanti Euroopassa? Ja tässäkin yhteydessä olen sitä mieltä, että ei riitä.
Kuten aluksi totesin, Suomen talouden ja yhteiskunnan tulevaisuuden strategiaa ei voi rakentaa ohittamalla EU:ta. On Suomen edun mukaista osallistua EU:hun
ja keskusteluun EU:n tulevaisuudesta täysipainoisesti ja rakentavasti – sisältä käsin.
Tämä edellyttää paljon nykyistä syvällisempää manner-Euroopan asioiden seuraamista
ja tuntemista ja ennen kaikkea Saksan ja Ranskan, EU:n perustajamaiden, asioiden
tuntemista. Tässä tarvitaan luonnollisesti keskieurooppalaisten kielten osaamista.
Työskentelin viisi ja puoli vuotta Frankfurtissa, Euroopan keskuspankissa ja sen
edeltäjässä Euroopan rahapoliittisessa instituutissa, jossa henkilökunta koostui 15 EUmaan kansalaisista. Työkielenä oli ja on, kuten edellä mainitsin, englanti, ja Euroopan
keskuspankissa voi työskennellä ilman, että osaa muita eurooppalaisia kieliä, jos rajoittuu pelkkään alan tekniseen puoleen. Mutta on selvää, että eurooppalaisessa keskuspankkitoiminnassa on erittäin paljon hyötyä siitä, että ymmärtää ja puhuu saksaa
ja ranskaa.
Nykyaikainen työnteko on vuorovaikutusta, neuvotteluja, vaikuttamista, vakuuttamista. Ja me ihmiset olemme sellaisia, että henkilökohtaisilla suhteilla on aina merkitystä. Henkilökohtaisten suhteiden luonnissa puolestaan on merkitystä, jos puhuu
kollegansa kieltä ja tuntee hänen kotimaansa kulttuuria. Heti kun otetaan vähänkään
laveampi perspektiivi asioiden hoitoon, jopa talouden alueella, kun faktojen rinnalle
tulee yhteistyökumppanin taustan ja ajatusten ymmärtäminen ja eläytymiskyky, englanti ei yksinään riitä – paitsi tietenkin englantilaisten, irlantilaisten tai pohjoisamerikkalaisten kanssa asioitaessa.
Kaikki syvempi vuorovaikutus ja perehtyminen vaatii kumppanin kielen ja kulttuurin osaamista. Nykyäänhän korostetaan juuri sitä, että hyvä vuorovaikutus lähtee
kyvystä ymmärtää toisen osapuolen ajattelutapaa. Tämä pätee mitä lähemmäksi mennään poliittista ja yhteiskunnallista toimintaa, yhteisiä tutkimusprojekteja, kulttuuriyhteistyöhön, kaupankäynnistä nyt puhumattakaan.
Talouselämässäkin kulttuurisen osaamisen paino nousee koko ajan, kun kehittyneissä maissa työnteon painopiste siirtyy korkean lisäarvon toimintoihin, kuten suunnitteluun, liikkeenjohtoon, markkinointiin, viestintään ja konsultointiin. Nämä tulevaisuuden alat ovat juuri niitä, joissa teknisen osaamisen rinnalla tarvitaan ”hiljaista
tietoa”, intuitiota ja niin sanottua ihmisten lukutaitoa. Nämä ovat niitä toimintoja,
joiden katteita Kiina-ilmiö ei syö vaan lisää, jos vain olemme näillä aloilla kilpailukykyisiä.
Kieli ei ole vain mekaanista, välineellistä kääntämistä, vaan kieli on avain, ainoa
todellinen avain kulttuurin ymmärtämiseen, ihmisten väliseen ymmärrykseen. Olen
sitä mieltä, että meidän suomalaisten pitää osata laajassa mitassa ainakin saksaa ja ranskaa, jos mielimme olla vaikuttamassa EU:ssa. Ei jokaisen suomalaisen tarvitse osata
näitä molempia, mutta yhä useampien olisi niitä hallittava. Näiden kielten avulla on
jo parempi toteuttaa eurooppalaisuuttamme ja osallistua tähän yhteiseen integraatioprojektiimme.
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Myöskään syvällinen perehtyminen Manner-Euroopan ja EU:n asioihin ei käy
pelkästään englanninkielisiä lähteitä seuraamalla. Ajatellaanpa esimerkiksi Euroopan
keskuspankin rahapolitiikkaa, jonka luonnollisesti tunnen parhaiten. On aivan nurinkurista, että esimerkiksi suomalaiset lehdet valtaosin siteeraavat vain Financial Timesia,
Economistia tai Wall Street Journalia kommentoidessaan euroalueen taloutta ja rahapolitiikkaa. Vaikka kyseiset lehdet luonnollisesti ovat erittäin tärkeitä, ne ovat kuitenkin
euroalueen tai jopa Euroopan ulkopuolisia. On todennäköistä, että niiden heijastama
näkökulma poikkeaa alueeseen kuuluvien maiden lehdistön näkökulmasta. Konkreettisena esimerkkinä on kirjoittelu EKP:n rahapolitiikan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Riippumattomilta akateemisilta arvioijilta EKP:n rahapolitiikan avoimuus
on saanut runsaasti kiitosta ja toki asiallista kritiikkiäkin. Tätä käsitystä ei kylläkään
saa lukemalla esimerkiksi Financial Timesia tai valtaosaa suomalaisia lehtiä, jotka ovat
mielestäni perusteettomasti arvostelleet EKP:tä esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki
Fediin verrattuna. Olisi välttämätöntä, että myös esimerkiksi Saksan ja Ranskan talouslehdissä esitettyjä arvioita luettaisiin ja julkaistaisiin.
Väärinkäsitysten välttämiseksi totean, että peräänkuulutan monipuolisen arvioinnin lisäämistä, enkä suinkaan ole esittämässä anglosaksisen lehdistön syrjimistä, ne
ovat hienoja lehtiä, mutta kansainvälistyminen ei ole nollasummapeli. Saksan kielellä
pääsee kuitenkin syvemmälle Saksan talouden ongelmiin ja siihen kriittiseen keskusteluun, jota saksalaisessa yhteiskunnassa käydään talouden rakenteiden uudistamistarpeista.
Sama pätee vieläkin enemmän, kun liikutaan laajemmin yhteiskunnallisella alueella ja politiikassa. Mielestäni suomalaisten pitäisi tutustua nykysaksalaiseen elämänmenoon myös seuraamalla Saksassa käytävää tämän alueen keskustelua. Olen törmännyt
Suomessa käsityksiin ja ennakkoluuloihin, joilla ei ole mitään tekemistä sen Saksan
kanssa, joka on todellisuutta, eli modernin, demokratiaansa vaalivan, moniarvoisen ja
avoimen yhteiskunnan kanssa. Kahdeksankymmenen miljoonan asukkaan Saksassa on
mielenkiintoisia ilmiöitä, henkilöitä ja keskusteluja, jotka eivät juuri välity Suomeen
ellei osaa saksaa. Myöskään Ranska ei vaikuta niin nationalistiselta ja itsekkäältä kuin
Suomen lehtien uutisoinnista voisi päätellä, jos seuraa Ranskan lehdistöä. Ainakin niistä saa vivahteikkaamman, monipuolisemman kuvan ranskalaisten ajatuksista heidän
puolustaessaan omista lähtökohdistaan eurooppalaista kulttuuria – siis myös meidän
suomalaisten kulttuuria.
Summa summarum
Olen puheenvuorossani pyrkinyt talouden ja EU-tason erään yhteisen politiikkaalueen, rahapolitiikan, virkamiehenä vastaamaan seminaarimme otsikon kysymykseen,
onko ”Euroopankieli Englanti yhdentäjä vai yhdenmukaistaja”. Vastaus on mielestäni
helppo: englanti on yhdistävä kommunikaatiokieli Euroopassa − vehicle language. Sen
vuoksi englanti on välttämätön sekä talouden että EU-tason yhteistyön kieli. Se ei
kuitenkaan ole riittävä näissäkään asioissa, sillä lähemmässä vuorovaikutuksessa tar38
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vitsemme myös kulttuurista ymmärtämystä. Kuten edellä pyrin korostamaan, kieli ei
ole vain mekaanista toisen aikomusten ymmärtämystä, vaan kieli vie myös kulttuurin
ymmärtämiseen, kansalaisten väliseen ymmärrykseen. Eurooppa on monikielinen ja
eurooppalainen kulttuuri on monimuotoista, ei monoliittista. Englannin kieli ei voi
välittää tätä monimuotoisuutta, vaan siihen tarvitaan manner-eurooppalaisten kielten ja kulttuurien tuntemusta − myös toimittaessa menestyksellisesti talouden alalla
ja EU-yhteyksissä.
Mielestäni on selvää, että meidän täytyisi vahvistaa tätä eurooppalaisuuttamme,
ja se tapahtuu luontevasti vahvistamalla laajalti ainakin EU:ssa ja euroalueella eniten
puhuttujen kielten taitojamme − saksan ja myös ranskan taitojamme. Nämä kielet
avaavat meille tien yhdentyvään kansalaisten Eurooppaan. Mutta kuten alussa totesin,
myös muiden, kuten naapurimaamme Venäjän, kielten osalta tarvitsemme laajempaa
osaamista. Tässä mielessä kannatankin kovasti hyvin perustellun kielipoliittisen ohjelman laatimista Suomelle – ohjelman, jossa korostettaisiin myös kulttuuristen valmiuksien luomista toimia lähialueillamme ja viiteryhmässämme EU:ssa. Kulttuurinen
osaaminen on erittäin tärkeää pienelle pohjoiselle maalle. Suomalaisten on kehitettävä
kulttuurisia valmiuksia: opittava elämään ja toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä. Täältä pohjolasta käsin meidän suomalaisten on paitsi osattava käydä kauppaa
myös annettava oma panos Euroopan − ja globaalien − ongelmien ratkaisemisessa.
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Stockholm och Åbo – två kulturhuvudstäder

Beate Sydhoff, Stockholms kulturhuvudstads programdirektör 1998
Konstakademiens föregående ständig sekreterare
Anföranden vid seminarium ”Turku ei jätä kylmäksi! Seminaari Turun identiteetistä eurooppalaisena
kulttuurikaupunkina” 7.11.2006.

Kära publik,
Jag kommer inte hit för att ge råd på något sätt. Jag tror inte att man kan ge råd. Man
måste göra sina egna erfarenheter utifrån de omständigheter man verkar i. Men vad jag
kan göra är att ge er några av Stockholms erfarenheter från kulturhuvudstadsåret 1998.
Det är alltså tretton år mellan 1998 och 2011, så egentligen skulle jag vilja säga
att frågan är om man kan använda de erfarenheterna under 2011, de som vi gjorde i
Stockholm 1998. Tretton år är en lång tid när det gäller kultur. Själva började vi arbeta
med kulturhuvudstadsåret 1993, vilket var det år då EG:s kulturministrar beslutade
vilken stad som skulle bli kulturhuvudstad 1998. Vi fick själva beslutet i november
1993. Man kan således säga, att 2011, när Åbo är kulturhuvudstad, så är vi inne i en
helt ny process.
I Stockholm gjorde vi en rapport innan vi lade ned vårt bolag, det aktiebolag som
var själva styrelseformen för kulturhuvudstadsåret. Vi ville göra en egen rapport därför
att vi visste, att historien kanske inte kommer att bry sig om de erfarenheter vi hade
efter det året. Vi ville att forskare i framtiden skulle ha ett material att kunna gå till. I
denna rapport står varenda projekt som genomfördes, allt om kostnaderna och vilka
det var som var förslagsställare och som sedan genomförde projekten. Så allting fanns
med. Vi vet nämligen av erfarenhet, att ska man överlåta rapporteringen till andra så
har man ingen kontroll över den. Och vi ville till varje pris ha kontroll.
Jag ska nu visa några bilder, först en rent kulturpolitisk bild. Det är nämligen
väldigt intressant att fundera lite över hur kulturarbete har förändrats under perioden
från 1950- och 1960-talen och fram till idag. Då var vi kanske inte medvetna om vilken stor betydelse kulturen har för befolkningen och för landets utveckling och syn på
sig själv. Jag ska inte gå djupare in i detta här, men det är en ganska intressant modell
och ännu användbar på många sätt.
Man kan säga att under åren från 1960-talet har vi gått igenom en process, där
samhället, när det gäller kulturen, har förändrats från en humanistisk modell, över en
sociologisk på 1970-talet till en instrumentell modell från och med 1980-talet och
fram till idag. Där ser vi kulturen ofta som ett instrument, som ett verktyg. Är man
själv kulturarbetare så är man ofta mycket kritisk mot denna modell, att se kulturen
som ett instrument för något annat. Men samtidigt vet vi att det är ett intressant sätt
att diskutera kultur när man ska arbeta med stora projekt av kulturhuvudstadskaraktär. Det visar vad kulturen kan erbjuda och vad den kan leda fram till. Man kan säga
att det handlar om synliggörande och att bakgrunden är bland annat marknaden.
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Detta är något mycket annorlunda än tidigare, förankringen är ett globalt samhälle
och strategin är att kulturhuvudstadsprocessen ska ta fram och arbeta med detta på
ett utåtriktat sätt. Det kommer därför att handla mycket om s.k. ”events”, en form av
marknadsföring av en plats och dess möjligheter. Det handlar om publiken men också
om festivaler, funktioner, underhållning men också om upplevelser och förmedling,
om projektledare och curators. Rakt och osentimentalt. Det är så som kulturarbete ser
ut idag, något som kan användas i olika precisionsgrad i alla kulturhuvudstadsprocesser. Och jag tror inte att detta har försvagats under de här åren sedan 1998.
Sedan har vi den andra sidan, som är platsen allt ska utspelas i. Det är staden och
hur den ser ut. Vad är det för en stad vi lever i? Vad finns det för olika modeller där?
Jag har en känsla av att Åbo fortfarande tillhör medborgarstaden. Det är den klassiska
formen. Sedan har vi många städer – Stockholm tillhör dem – som kan kallas den
funktionella staden, industrialismens stad. Titta på de stora städer som växer fram idag
och kanske finns där den moderna marknadsliberala staden. Sedan kan man fråga sig
hur den kommande staden ser ut. När det gäller kulturhuvudstadsarbetet så tänker
man också så här: det är ju framtiden den ska handla om. De som ska genomföra det
här arbetet inför 2011 har ju ännu flera år dit. Och det är ett slags framtidsmodell som
man ska ta fram. Då kan man också fråga sig, hur ska man då arbeta?
När vi började arbeta med kulturhuvudstadsåret i Stockholm så var vi mycket
intresserade av vad stockholmarna själva tyckte om projektet, vad befolkningen i sin
helhet tyckte och hur de alla såg på kulturhuvudstaden. Scoop, en organisation som
gör publikundersökningar, gjorde 1996, när projektet redan varit igång i två år, en
sådan undersökning. Vi hade – kan man säga – med oss alla synpunkter både lokalt
och nationellt. I undersökningen visade det sig – och vi var lite förvånade över det –
att över 95 procent av svenskarna var mycket positiva över kulturhuvudstadsåret. Vi
frågade då också om de tänkte sig att besöka något kulturarrangemang under året. Det
visade sig att inte fullt så många tänkte göra det, ungefär hälften var beredda att gå på
museum eller på teater eller ta del av något annat som skulle hända.
En annan fråga som vi ställde och som kändes viktig, var vad man egentligen
trodde att kulturen kunde påverka. Då visade det sig att en stor procent av svenskarna
ansåg att kulturaktiviteter är viktiga för att skapa ett rättvist och jämlikt samhälle.
Detta var också viktigt för oss, för det visade också riktningen på vårt projekt, när vi
skulle driva det. En stor procent, faktiskt 84 procent var absolut säkra på att kulturaktiviteter kommer att påverka den rasism som finns i Sverige. Som vi vet så har ju
Sverige haft en mycket hög invandring under senare år, och särskilt våra yttre förstäder
runt Stockholm är präglade av rätt svåra integrationsförhållanden. Därför kändes det
viktigt att få fram en attityd om hur man såg på just sådana saker.
Så här såg vår organisation ut. Vi hade alltså ett aktiebolag. Det betydde att organisationen var helt fristående från stat och kommun, men vi hade politiker både från
staten och kommunen i vår styrelse. Det var dock kulturarbetare som var i majoritet
i styrelsen, konstnärer, författare, teaterfolk och andra. Vi hade en generalsekreterare,
Carin Fisher, som vd för bolaget, som också var politiskt tillsatt jurist och tidigare
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statssekreterare i den borgerliga regeringen hos kulturminister Birgit Friggebo. Sedan hade vi tre olika huvudavdelningar, avdelningarna för program, information och
marknad samt administration.
Som programdirektör hade jag att ansvara för innehållet i året. Där byggde vi upp
det så, att vi skapade ett antal ”hamnar”. En hamn som handlade om stad, arkitektur,
form och ekologi. En som sysslade med musik, teater och dans, en tredje som arbetade
med konst och foto. Sedan hade vi en som handlade om film, tv och media. Den femte
hamnen handlade om historia och litteratur. Vi hade också en person som sysslade
med att binda ihop verksamheten med hela landet. Detta kändes viktigt då det hela
tiden kom många förfrågningar från hela landet om att vara med. Det kändes också
att detta var en möjlighet att få erfarenheter också från andra håll. Bland annat så hade
vi ett intressant samarbete med samerna i Sverige. Samerna vill gärna samarbeta med
oss eftersom det var ett europeiskt och internationellt projekt. Så politiskt tyckte vi att
detta var värdefullt. Sedan hade vi också en person som bara sysslade med barnkultur
och gjorde att alldeles speciellt projekt som hette barnkulturhuvudstadsåret. Där var
skolorna djupt inblandade.
Informationssidan var oerhört viktig, både när det gällde marknadsföringen, turismen, och frågan om produkter för turismen. Vi skapade en egen designkollektion,
där producenterna (företagarna) själva betalade framställningen. Denna såldes sedan
under hela året istället för mer ytliga turistprodukter. Vi hade naturligtvis också den
viktiga mediabevakningen och, inte minst, en mycket kompetent avdelning som arbeKirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture
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tade med budget och budgetuppföljning.
Innehållet i året var således mycket viktigt, det var det som vi ständigt arbetade
med. Vad jag har förstått så arbetar man i Åbo ungefär på samma sätt. Det känns som
om man också här försöker hitta intressanta temaområdena. Vi skapade vad vi kallade
”ankarteman”, som kändes särskilt viktiga att också bygga vidare på. Jag kan inte gå så
långt in på detta, men ett av dessa teman var ”Staden som scen”. Det måste ju synas
ordentligt i själva stadsrummet att det är ett kulturhuvudstadsår. Vi kände verkligen
att vi ville ha kulturen ute på gator och torg, inne i tunnelbanan och överhuvudtaget
överallt där vi ville synas. Vi hade en speciell avdelning för ”Generation K” ungdomsgenerationen, de som är ungefär mellan 13 och 20 år. Ett annat tema var ”Vattenvägar”, något som jag känt kan vara väldigt viktigt också för Åbo, som ju också är en stad
vid Östersjön. Sedan hade vi också ett vetenskapligt tema, ”Kulturens fotspår”, där vi
bland annat behandlade naturens roll i kulturen.
När man tittar på de här temaområdena så tycker jag inte att de är helt överspelade.
De kan fortsätta, de kan fortfarande vara användbara. Men jag tror att det är viktigt att
varje stad som arbetar med kulturhuvudstadsprocessen ska hitta sina egna ankarteman.
Därför att de måste relateras väldigt, väldigt starkt till den miljö som man arbetar i och
de behov som man kan ha. Men man kan ju låta sig inspireras av andra.
Några höjdpunkter. Det är särskilt ett projekt som jag skulle vilja ta upp. Det
hette ”Konstens nya rum”. Förslaget som kom in menade att museerna i Stockholm
alla hade rum som de inte använde, varför går vi inte in och ber att få låna ett sådant
rum, som vi erbjuder oss att reparera och ställa i ordning för att sedan visa moderna
och samtida konstutställningar i dessa? Vi gjorde så och fick låna rum i bland annat
av Historiska Museet och Sjöhistoriska Museet och även andra, där vi kunde visa helt
ny konst och fotografi. Detta blev något som flera museer sedan fortsatte med och
de kunde på så sätt ”blanda” sin publik och även få en helt ny. Många blev först lite
chockerade av detta, att visa konstnärer i helt nya sammanhang, där de inte brukar
vara. Det blev ett viktigt projekt, som vi såg det. Vi gjorde också en underbar utställning om framtidens trädgårdar i den vackra parken vid Rosendals slott på Djurgården.
En barnteaterfestival blev mycket lyckad och vi satte upp projekt i Kulturhuset som en
tonårsgeneration bland annat tyckte var spännande, liksom en stor fotoutställning nere
i Stockholms tunnelbana som sågs av cirka två miljoner resenärer.
Jag måste också tala lite om budgeten. Vad kostade det här kalaset? Vår grundbudget var 460 miljoner svenska kronor, bidraget från kommun men också från stat
och landsting. Om vi också räknar in de tjänster som vi fick från företag, bland annat
Finnair (vi hade ett mycket lyckat samarbete med Finnair, då SAS inte ville samarbeta
med oss. Finnair var modigare och de kände att de på detta sätt hade möjligheten
att marknadsföra sig inför Helsingfors´ kulturhuvudstadsår). Så hade vi sammanlagt
ungefär 550 miljoner svenska kronor. Då hade vi också 20 miljoner kronor kvar när vi
stängde bolaget i maj 1999, som vi kunde dela ut till de projekt som ville leva vidare
och behövde ett kapital för framtiden. Det gällde bland annat Kurdiska biblioteket,
Tensta konsthall och vissa teatermanifestationer. Tack vare dessa pengar så fanns det
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också en framtid i Kulturhuvudstadsprojektet.
Egentligen skulle man kunna berätta mycket mer, men tiden medger tyvärr inte
det. Jag skulle vilja säga att detta är något av det man kan säga om Stockholms kulturhuvudstadsår. Jag tycker vi nådde rätt långt med projektet. Kanske hade vi nått ännu
längre om det inte varit så att Stockholm samtidigt som arbetet pågick också ansökte
om att få bli en olympiadstad. Det betydde att politikerna i Stockholm splittrades mellan dem som strävade efter olympiaden och de som tyckte att kulturhuvudstadsprojektet var något att satsa på. Vi kände så, vi som arbetade med projektet, att på detta sätt
splittra upp den politiska gruppen så att man konkurrerar inbördes inte var någon bra
modell. Vi fick inte heller olympiaden men genomförde dock kulturhuvudstadsåret,
något som då redan var säkrat. Vi kände också att det var viktigt att stå fria från den
politiska inblandningen, men genom vårt aktiebolag så fick vi ändå ta emot en del
misstro från politiskt håll. Detta gjorde att man sedan inte heller från kulturförvaltningens sida följde upp det här projektet in i framtiden.
Själva lade vi ju ner bolaget när vi gjort rapporten, stängde dörren och sade adjö
och hoppades att det hela ändå skulle sätta sina spår. Både Carin Fisher och jag har
sedan dess suttit i en del styrelser i de institutioner som skapades det året, så vi har på
olika sätt kunnat arbeta vidare med det. Ja, 2014 kommer Sverige åter tillbaka och
någon annan svensk stad kommer att bli kulturhuvudstad. Jag vet att det är flera som
vill det, till exempel Göteborg, Lund för att ta en lärdomsstad, Umeå och flera till. Jag
skulle tro att de kommer så småningom och tittar med stort intresse på Åbo för att se
vad som händer här. Jag tror också att nätverket med gamla kulturhuvudstäder, där
inte minst Glasgow är en viktig källa, kommer att ha en stor betydelse för framtiden.
Tack så mycket.
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Cities, culture and cultural policy
in a global context

Director Rod Fisher, International Intelligence on Culture, London
Speech at the seminar ”Turku ei jätä kylmäksi! Turun identiteetti eurooppalaisena kulttuurikaupunkina”
on 7 November 2006.

Ladies and gentlemen, I have several confessions to make. This is about my tenth visit
to Finland since 1994. The first time I came as the chairman of the Council of Europe
group that evaluated Finnish culture policy, something that Finnish artists have never
forgiven me for, I suspect! On each of these visits I have obviously gone to Helsinki,
but I have also gone to Tampere, Rovaniemi, Iisalmi, Lapinlahti and Kuopio. But
never to Turku, which is obviously a serious omission.
My next confession is that, as some of you will have gathered, I do not speak either
Finnish or Swedish. I well recall being invited to talk at a Nordic Council seminar
on adult education and the arts at Hanasaari Cultural Centre just outside Helsinki.
I realized the seminar would not be conducted in Finnish, because Finnish is one of
the, may I say, most difficult languages in Europe, and I knew only Estonians could
really understand it outside of Finland. In my conceit I presumed everybody would
talk English, and of course I was quite surprised when they all spoke Swedish, or at
least understood Swedish.
One of the hats I wear besides being director of International intelligence on culture is to be the director of the European Cultural Foundation UK Committee. We organized a seminar at the London School of Economics on Friday, where we addressed
the problem in the UK of being essentially monolingual. I am full of admiration for
people in Finland, Sweden and so on for their grasp of other languages. We are becoming more and more monolingual as English becomes the lingua franca of the world.
We have a problem in the UK, of course, because our reliance on the world speaking
our tongue may work for us now, but in 20–30 years time it may be that Chinese is the
lingua franca of the world. We have a lot of young primary school children in Britain
learning Chinese now, but interest in key European languages – German, French and
Spanish – is falling away. We are witnessing a very serious loss of language teaching in
our schools in the United Kingdom.
My final admission really derives from a quotation that was attributed to Samuel
Goldwyn, famous Hollywood boss of Metro-Goldwyn-Mayer. He allegedly told a
scriptwriter, that what he wanted was a story that starts with an earthquake and works
its way up to a climax. Well, I do not promise any fireworks, just some facts I hope
you will find useful.
About eight years ago the Henley Centre for Forecasting, a think tank in the United
Kingdom, predicted that cities will replace countries as the basic units for international
power in the 21st century. The Henley Centre suggested that a number of elite cities
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will have an economic and a cultural role that will distinguish them from other cities.
These will be world-class cities. They need not necessarily be cities already world-class,
such as London, New York, Tokyo, but those cities that develop an international profile. According to the Henley Centre, this could lead to a Europe that resembles late
medieval Italy, where the great city-states of Florence, Venice, Bologna, Siena, and so
on, competed for trade and diplomatic influence.
Is such a prediction a bit too far-fetched? Is it unrealistic? Not necessarily. Cities
can become, it seems to me, engines of invention, and they can be creative in a way
that countries, given their size, cannot really be. What we have seen, I think, is globalization reshaping not only the world economy and the small number of truly great
cities that are pulling the strings of the world economy. But we are seeing cities below
that elite hierarchy, who are asserting their own identity, evolving their own spatial
approach to their future.
Major financial functions may be concentrated in the world cities, but other functions are increasingly decentralized, de-concentrated. Not only to cities of course, but
to metropolitan districts as well. Some of you may be familiar that the Americans have
coined a new term for districts: edge cities. Edge cities are distinguishable from the
suburban areas of the 20th century where cities just spread and spread. Edge cities have
their own centres, their own cultural functions, and typically, they cater for the more
affluent in society. Part of that drive is a cultural one. It is interesting, because although
it is an American phenomenon, it is certainly spreading across the world now. Sociologists and human geographers increasingly refer to the gap which is being opened up
between those cities that are networked across the world, “cities in the fast lane”, if you
like, and cities that are relegated to what the Americans call “the slow world”. Those in
“the slow lane” – whether because of deindustrialization or other factors – are in danger of becoming peripheral cities. Not only in the geographical sense of that term, but
in the sense that they are excluded, left behind, from the rest of the cities. Ironically,
some cities have actually recognized benefits in being labeled “Slow Cities”. There is a
network of “Slow Cities” across the world, cities that don’t aspire to being in “the fast
lane”. But the majority of cities, from what I’ve seen, want to compete for profile. They
want to compete for profile domestically, and increasingly, internationally.
The European Capital of Culture programme provides a classic illustration of this.
In my own country, as some of you may be aware, 12 cities were shortlisted for the
accolade for 2008. Large cities such as Birmingham and Liverpool, national capitals
such as Belfast in Northern Ireland and Cardiff in Wales, and historic academic cities
such as Oxford. This competition has now become, dare I say it, a European beauty
contest! Cities compete for what I call the three P’s – pride, prestige and profile. They
recognize that there is a huge potential for the international spotlight to be focused on
them for 12 months. It is a profile that they would not get unless they were spending
a huge amount of money in terms of advertising campaigns. Not of course that there
is not a cost involved in running European Capitals of Culture, as I am sure you are
well aware. I gather that Robert Palmer is one of the advisers to Turku. He told me that
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Lille spent something like 60 to 65 million euros during its year as Capital of Culture
in 2004. That is a huge amount of money. But the key point to emphasize here is that
cities that are second, third or fourth in the national hierarchy now see real opportunities to gain themselves a profile on the international stage. I think this is what the
European City of Culture – European Capital of Culture programme has done.
What I think we see in Europe today, is a process of rebalancing central control
and direction, allowing far greater responsibility for culture at local and regional levels.
Culture policy in action is increasingly linked to social, economic and developmental
concerns. It is used, dare I say it, in an instrumental way, as a tool, to create jobs, to
strengthen social cohesion, to enhance image and profile and, as a consequence, to attract inward investment to strengthen the local economy. What are the key factors that
are driving culture policies today, internationally, at a city level? There are a number
that you will recognize. First of all, urban regeneration. Secondly, culture development
through creative clusters or cultural quarters in cities. Third, city branding. Fourth,
stimulating the economy and employment through the creative or cultural industries.
And fifth, building social cohesion.
Now, I do not have time to go through all of these this afternoon, but what I would
like to do is just draw a few examples to your attention. First of all, in regard to urban regeneration, I would like to cite the example of Newcastle-Gateshead. Newcastle
upon Tyne and Gateshead are neighbouring towns that face each other across the river
Tyne in north east England. I say face each other, but anybody who knows that area
will recall, that until fairly recently Gateshead actually turned its back on Newcastle.
And in some respects the cities could not be more different. Newcastle is noted for
its important Victorian civic and commercial buildings, while Gateshead is a former
coal mining town, in a semi-rural area which has become a dormitory for workers in
Newcastle. What they had in common was economic decline through the 1980s.
Anybody who was in Newcastle or Gateshead in that period will know the site of
the inner city, shops being closed, industry collapsing and so on. What they both realized, almost simultaneously, was that they needed to develop regeneration strategies to
avert this decline. The key way to do this, they also recognized, was through investing
in culture. Gateshead chose to invest very heavily in major capital projects, converting
the former Baltic Flour Mill on the banks of the river Tyne into a major museum of
modern art. Nearby they invested very heavily in building north east England’s first
major concert hall venue and a music school, the Sage. They also commissioned public
art works, including one which some of you may have come across, the Angel of the
North by Antony Gormley. It is a huge sculpture, which cost something like 800 000
pounds – over a million euros, a lot of money – but it has become an icon for Gateshead and the north east.
The two cities worked together on building an award-winning Millennium Bridge
to link the two banks of the river Tyne. Today they have a partnership, which has
been going since the late 1990s. It is known as the Newcastle-Gateshead Initiative.
Newcastle, for its part, also developed capital projects – including a new dance centre,
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refurbishment of galleries and museums, and a theatre – but it focused more on developing the creative industries. It had a development strategy to attract funding and
bring more culture business into the city. The local University of Northumbria, based
in Newcastle, conducted a training needs analysis for the creative industries and began
to offer a series of specialist courses for small- and medium-sized culture enterprises.
So even though their strategies were different – building large-scale infrastructure in
Gateshead, supporting the cultural industries and microenterprises in Newcastle –
they worked in partnership, and with the private sector, with education and others,
to regenerate the cities, and bring life back to the river Tyne. So successful was this
initiative, in fact, that Newcastle-Gateshead was the favourite to win the accolade for
European Capital of Culture 2008. In the event, as you know, the decision was taken
to go for Liverpool, and I think that was primarily because the UK assessors looked at
what happened to Glasgow as a result of being an acclaimed European City of Culture.
The feeling was that Liverpool could become another Glasgow in using culture to regenerate its image and its presence in the world.
During the past decade or so, cultural clustering has also been increasingly viewed
as an alternative approach by cities to urban regeneration and culture development.
Cultural clusters typically involve mixtures of cultural functions from production to
distribution, from presentation to consumption. The focus may be multisectoral or
primarily on one sector. For example, in Bristol the focus is very much on film and
media. Elsewhere there are cultural quarters related to museums and so on. The evolution of cultural quarters in cities and towns occurs sometimes by accident, sometimes
by design.
Some other notable European examples you may be familiar with are the Temple
Bar area in Dublin, the 19th century textile factory complex, of course, in Tampere,
the museum quarter in Vienna and so on. As I said, sometimes they’ve evolved without
major planning, as when artists moved into disused space and established their own
studios, for example in East London. Sometimes it is even the vision of one man as was
the case with the regeneration of the custard factory in Birmingham. But increasingly
they have been envisioned by urban planners looking for ways to rejuvenate run-down
inner city areas or to strengthen local economies. Lessons have been learned since the
grand flagship developments such as the Pompidou Center in Paris, which changed
dramatically the face of Les Halles, but actually drove artists out in the process because
the rents became unaffordable.
The Veemarktkwartier project in the city of Tilburg, which is in the southern part
of the Netherlands, is an attempt to create a cultural quarter from the drawing board.
Tilburg is a late 19th century textile city with a population comparable to that of
Turku. Some 30 to 40 years ago the textile industries collapsed and there was a lot of
redundant industrial buildings, some of which were subsequently demolished. The
idea they had was to create, in the area, a culture quarter. The idea came from cultural
managers in the area. A foundation was established in Tilburg, which bought one of
these industrial venues and turned it into a pop music venue. This idea, to fight urban
50

Kirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture

decay, attuned nicely with the government scheme in the Netherlands to support urban regeneration projects, so Tilburg got national support to advance its concept of
cultural quarters.
Today, if you go to Tilburg, the quarter has performing space, rehearsal space,
recording studios, a centre for amateur arts located in a former textile area, a bank
building, managed space for new media producers and the utilisation of a former army
garrison, a former school and a number of small areas for microenterprises. There’s a
plan to accommodate a rock academy, and Tilburg is one of the first examples in the
Netherlands to exploit the potential role for arts and culture in urban regeneration.
Another example in the Netherlands is Utrecht, with its museums and theatre
quarters. Utrecht, notable for its medieval city centre, attracted European Regional
Development Funds to develop a museums’ quarter. This was intended to enhance
tourism and cultural opportunities. The University Museum, science-related exhibits and a convent with a Museum on the History of Catholic Art was established.
There were links to museums elsewhere in the city centre and so on. A theatre quarter
evolved in a 19th century complex of buildings in the east of the city. These cultural
quarters were initiated by the municipal authority in partnership with existing cultural
institutions, but were less planned and arose more from grassroots interests.
The importance to cities of having a creative workforce of well-educated citizens
is increasingly recognized, not only through the influential writing of Richard Florida
and others, but by governments at all levels. New technological developments are seen
as opportunities that must be grasped if cities are not to be left behind in a competitive
world. So key characteristics would be encouraging creativity, learning through access
to new technologies – especially for young people – recognizing the linkages in cities
between artists, creators and new technologies, using the arts to stimulate creativity in
the workplace, and stimulating and internationalizing cultural industries.
All of these factors were integral to the culture policy initiatives of the city-state of
Singapore. In 1999 in the National Day Rally, then Prime Minister Goh Chok Tong
announced that the Ministry of Information and the Arts was developing a vision for
Singapore to be a renaissance city in the 21st century. Artistic creativity, he declared,
was an important element of a knowledge-based society. Now this, as any of you who
know Singapore will realize, was really a quite significant statement. Here was a country, or a city-state in effect, which had experienced rapid economic growth and urbanization in the last quarter of the 20th century, putting it at the forefront of the so-called
Asian tigers, but which had regarded the arts as generally marginal in terms of the allocation of public funding. That was changing, there was investment in museums and in
the arts infrastructure. The vision embodied in the Renaissance City report presented
to the Singapore Government in March 2000 was a recognition that Singapore may be
in the first division of cities in terms of economic performance, but it does not score
very well in terms of cultural indicators. Increasingly, there was an acknowledgement
that to maintain its competitive edge it was necessary for Singaporeans to learn to take
risks. They had to learn not to play safe. The idea of the Renaissance City report was
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to stimulate a spirit of creativity, innovation, multidisciplinary learning and cultural
vibrancy. A renaissance Singaporean, the report said, is one who is open, analytical,
has a creative mind, and the vision was one in which the Singaporean appreciates,
respects and consistently seeks out the work of artists, drawing from them inspiration
and self-renewal and creative input. All of these sentiments, of course, are fine in themselves but underlying this was a desire to re-brand the city-state, to assure Singapore’s
transition, as Ram Koolhas once remarked somewhat cynically, from a hyper-efficient
garrison state to a more relaxed version of Sparta!
Singapore has devoted considerable effort to utilizing culture as a tool for imageled policies and cultural industries as a driver for the economy. And the chief characteristics of such image-led policies are a focus on actions that profile a city or a region
primarily in the international arena, but for domestic consumption as well. Glasgow,
European City of Culture 1990, was a classic illustration of this. In the case of Singapore, its image is very much about its position in the world. Its strategies were to go
international. Last year in the UK, Singapore organized a cultural month at various
arts venues. It has been developing the arts economy, attracting and grooming talent
through its artists, young artists and so on and profiling them overseas. Bilbao is another city, which has sought to re-brand itself through culture, but unlike Singapore,
of course, it has done so primarily through one major museum, the Frank Gehry
museum of modern art.
A perhaps more archetypal illustration of a city which has successfully re-branded
itself globally through culture is Barcelona. Four factors were instrumental in repositioning Barcelona. First, the desire to reassert the Catalan language and cultural identity in the post-Franco years. Secondly the longstanding rivalry between Barcelona
and Madrid. Do I hear Turku and Helsinki? Glasgow and Edinburgh? Birmingham
and London? The third reason, of course, was the fact that in Spain the various tiers
of governance at regional, provincial and municipal level have concurrent powers to
promote culture and the fourth, maybe the key reason, was a strong political desire to
make Barcelona a world-class city. When we see Barcelona now there is no question
about its status as a world-class city, but most of this has happened in the last 17 years.
A few years ago the municipality in Barcelona launched a strategic culture plan. I
haven’t got the time to go into the characteristics or elements of that plan, but simply
to say that it saw Barcelona as a factory that produces cultural content. The municipality saw Barcelona’s culture as playing a key element in building social cohesion. It saw
Barcelona needing to integrate digital culture into the thinking of the city. It wanted to
strengthen Barcelona’s identity as a unique metropolitan space and, of course, to project Barcelona as a platform for international promotion – opening the city’s cultural
spaces to the world, importing, co-producing, exchanging cultural productions and diversifying culture tourism, building a linkage between culture and tourism in the city.
What are the key messages that I would like to leave you with? I think there are a
few. First of all, in terms of city-level culture policies, what we can see now in individual cities or groups of cities are that many are responding in creative ways to developing
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their cultural role beyond that of simply funding arts projects or culture organizations.
Two of the key concepts that have emerged in culture policies in recent years are creativity and culture governance. With the advent of the so-called information society,
creativity is increasingly associated with innovation, the ability to solve problems or
challenges in new and creative ways. We know that creativity is considered by many
policy makers as the key factor in the growth of the cultural or creative industries. It
may well be. The problem I have is with that word, “creativity”. It has now become, I
fear, so overblown that it has almost been rendered meaningless. You rarely encounter a politician in the United Kingdom today who does not use the word creativity,
whether they are talking about economic performance, trade issues, urban development, rural development, science or education and culture. It’s not just confined to
the UK, of course. Public cultural strategies across the world inevitably come with the
label “creative” in them, Creative Korea, for example, a major strategy for that country,
or Creative New Zealand, the New Zealand equivalent of the Arts Council of Finland.
So there is a tendency to use the term “creativity” as a mantra in the expectation that
if you repeat it enough times, somehow, as if by magic, we can conjure up solutions to
all the challenges we face in cities and in society today. We cannot, of course; we have
to be realistic about what is attainable. But nevertheless, the recognition that creativity is an important dimension of a knowledge-based society provides a helpful lever, I
think, for ensuring that culture is more firmly embedded in the local political agenda.
This to me is crucial.
A few years ago I read an article by the director of Glasgow’s Cultural and Leisure
Services department. She said that she had to make really significant cuts in the cultural budget, but despite this, she claimed that the city of Glasgow had never lost its
political commitment to culture and leisure as being an integral part of life in Glasgow.
I am sorry, but I find that totally contradictory. If there is such a political commitment
to culture, then why were there serious reductions to the cultural budget? So key to me
is embedding culture in the heart of political thinking. And to achieve that, the second
key message I would like to leave with you, is the need for joined-up thinking. Crosssectoral working, between departments responsible for culture, education, planning,
social services, health and so on, is really crucial. You will find this in the development
of the culture strategy of your city. Transversal working generates new ways of thinking
about culture and puts culture in a much broader context, it really starts bringing culture into the centre of political thinking. There are problems, of course, with this. One
was already mentioned earlier on, the instrumentalisation of culture. But if culture is
to be taken seriously, and not to be on the periphery of political thinking, it needs to
be brought into the centre. And one way to do that is through cross-sectoral working.
In the United Kingdom we have introduced local area agreements, which I think
is one of the most significant public policy initiatives of recent years. These local area
agreements seek to support the development of genuinely sustainable communities
and evolve forms of local governance through the building of a new, more flexible,
response relationship between central and local government. What is key to this is that
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artists, arts organizations, local arts offices all have an important role to play in this by
ensuring the alignment of culture and community planning objectives. Such partnerships are the final message that I would like to leave with you.
Let me just end by saying that engaging in the culture capital enterprise is either
extremely brave or rather foolhardy! I am confident, from what I’ve seen and heard
in Turku so far, that you do know what you are doing and I wish you every success in
that venture. Thank you.
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Television and the ‘C’-word

Head of international development Ann Julienne, France Television
Speech at the 40th Jubileum of the European Cultural Foundation Network Finland
on 15 September 2009 at the University of Helsinki.

Why “the C-word”? Because we in the television business are repeatedly told that
certain words must never be said. And not just the C- word: I early on learned never
to use the E-word. That was when I joined the start-up team at France5, formerly
called “la Cinquième”, which, when we launched in 1994, had been initially called an
EDUCATIONAL channel. But we quickly realized that the E-word meant BORING
to viewers – or at least that is what we were told by Experts.
Experts, that is an e-word, too! Then of course we all know about the F-word. But
surprisingly, the F-word is ok on television. Nobody worries if we talk about Family
programming! But seriously, back to the C-word, which is why we are all here. Can
Television and Culture be said in the same sentence? Yes? Well, yes – but.
First of all what is culture? It is, in fact, a lot of things, but what do we mean by
culture on television? I think if I asked each of you in this room, I would get a lot of
different answers. And, also if I asked the next question. That is, should television air
so-called “cultural” shows if nobody watches them?
An example: This summer, France2, the flagship generalist public channel in
France, aired an opera live – from the Chorégie d’Orange, the oldest and one of the
better known music festivals in France. It was a wonderfully scheduled primetime
evening. Prior to the actual live opera there was a warm-up with a very popular TV
presenter who has a series about crimes called Bring in the Accused. You know the type
of series I am talking about – a host leads you through the stages of a famous crime
and the ensuing trial, with archives and interviews and all the gory details. In this case
the “show” was called Bring in LaTraviata. It used the same style as the crime series to
explain everything about La Traviata and included a delightful portrait of the soprano
Patrizia Ciofi.
It was a good way to set the stage, so to speak, for the live performance and to draw
in viewers even if they were not opera lovers. It was very cleverly done and worked
beautifully.
The next day France2 proudly proclaimed that the number of viewers who watched
the opera live would have filled up the outdoor theatre of Orange one hundred and
thirty times! Imagine – that many people watched the opera live over and above those
lucky ones in the audience, a full house. And thanks to the broadcast, a hundred and
thirty full houses.
Now, that is the problem. 1.4 million people watched the documentary which was
like an episode of the crime show, then the numbers dropped a little to 1.2 million for
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the opera. So, despite the fact that represented a hundred and thirty performances in
the Orange theatre, it was only a 9 percent market share, which is not good for France2
for a Saturday night. To give you the idea – France2 averages between a 20 and a 25
percent market share on Saturday night.
Personally, I approve of the decision to air this kind of event. I think it is part of the
role of public television – not to mention the fact that I happen to be a fan of the Oword, opera. But, you could argue, and many of my colleagues do, that the viewers pay
a licence fee, and that this kind of event, which is very expensive to broadcast, is not
fair. That only an élite is interested in opera so it uses the licence fee inappropriately.
If that is the case, let us go back to defining “culture”. I shall tell you a little anecdote. It is actually more about defining when television is educational, as opposed to
cultural, but it illustrates what my point is going to be.
About seven or eight years ago, I was at a conference that was being held in Germany. It is a yearly conference devoted to science and specialist factual television and
draws producers and broadcasters together to discuss, in-depth, content, style and
trends in the field. It is in a different country every year, and we invite prominent people to give the keynote speech. That year it was professor Hubert Markl, the president
of the Max Planck Institute, among other prestigious activities. He is a brilliant and
very touching man and his talk about the role of television in the way it deals with
science programming, in particular, was very compelling.
As I said, he was addressing a roomful of television people, but he only mentioned
one actual television channel; he said it was the only one he could cite favourably for
the way it brought knowledge to its viewers. It was France5, my channel.
Well, you can imagine that I was very proud, and in fact a little embarrassed that
my channel was the only one that he felt he should mention. I went up to him afterwards to thank him and I asked him why. Because, he said, every programme France5
aired left something for the viewers to reflect on. I was surprised and gave a few examples of programmes I thought did not really fall into that category. But he pointed out
that the reason they did was because they were scheduled in such a way that they were
in a context that would broaden the viewers’ horizons. He meant that everything the
channel aired it did so for a reason and that the people at the channel never forgot that
their remit was educational. And that was true.
Now that gave me food for thought. And I believe that we should approach the
way we perceive Culture on television in much the same way. In an all-encompassing
way. Milan Kundera defines culture as such – I quote:
“Culture is the memory of a people, the collective consciousness, the continuity of history, the
way we think and live... People survive changes in political régimes. But if you rid a nation
of its culture, that is, of its memory and originality, you condemn it to death.”
To me then, culture is as much the identity of a country as it is the higher art forms. It
is the arts, of course: art, music, literature, cinema, plays; history, science, and – dare I
say – religion. But it is also entertainment and comedy.
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Audience at the 40th Jubileum of the European Cultural Foundation Network Finland.
(Photo: Peter Mickelsson)
Television – that ubiquitous box, or rather flat screen on the wall now – is, whether
you like it or not, in everyone’s home in Europe. (Actually, it is still very frequent in
France to hear people say they do not even have a television set at home – as if watching television were akin to picking your nose.) True, television is to a big extent a leveller. There is at least one American series that everyone in this room has seen at least
one episode of. I am sure! And that is not necessarily bad. Some American series are
actually good. So yes, it is a leveller, but television is also a perfect vehicle, as Kundera
said, to keep the collective memory and originality of a nation alive.
Television is also something else. Here in Europe, we are lucky to have strong public service television companies with remits that actually set out a number of missions
that we must fulfill. And we do. And despite the difficulties, we get good results. I
earlier pointed out that the Traviata event rated a miserable 9 percent. But recently on
France2, the same channel, the environmental documentary HOME by Yann ArtusBertrand rated a whopping 33 percent on a Friday evening. Nine million viewers. A
documentary! In primetime!
So Culture does work. Even on commercial channels. A couple of years ago an
adaptation of the Count of Monte-Cristo was aired on our biggest commercial channel
in France, TF1. I do not remember the ratings, but everybody watched it (even those
people who do not have a television set).
I am actually very optimistic about Culture and television. In this time where the
growth of niche channels and other media means the traditional channels are losing
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viewers, all that means is that viewers are going to the niche channels that air the kind
of programme they want to see. And that includes Opera! History and documentary
channels are as abundant in the new offers as cooking and lifestyle channels – of course
cooking is culture, and I can tell you I have very much been enjoying the culture of
Finnish food for the past few days.
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Sisältöjä vai välineitä – kulttuuritoiminnan rahoitus
säätiönäkökulmasta

FT Liisa Suvikumpu, Asiamies, Säätiö Institutum Romanum Finlandiae ja
WSOY:n kirjallisuussäätiö

Miten saavutetaan parhaat tulokset? Kysymys on yhtä merkityksellinen kaikilla elämän
aloilla. Jokainen haluaa saavuttaa parhaan tuloksen omassa elämässään, parasta tulosta
peräänkuulutetaan yritysten tavoiteohjelmissa ja urheilijat tähtäävät parhaaseen tulokseen jokaisessa suorituksessaan. Mutta mitä merkitsee paras tulos kulttuuritoiminnassa
– kenen näkökulmasta tai millä mittarilla kulttuurin tuloksia voi mitata? Millainen on
suomalaisen yhteiskunnan kulttuuritoiminnan tyypillisen rahoittajan, yleishyödyllisen
säätiön, näkökulmasta paras tulos?
Säätiöt kulttuurin puolustajina
Kaikki ihmisen tekemä on tavalla tai toisella luettavissa kulttuuriksi. Suomessa kulttuuri liitetään edelleen hanakasti niin sanotun korkeakulttuurin kapeisiin määrittelyihin, joskin laajempi käsitys kulttuurista yleisesti inhimillisenä toimintana alkaa myös
olla hyväksytty. Silti ”kulttuuri-ihmisenä” pidetään edelleen ennemmin keski-ikäistä
teatterissa ja taidenäyttelyissä ahkerasti ravaavaa täti-ihmistä kuin graffitiaan maalaavaa
pipopääskeittaria. Molemmat tahot kaikkine välimuotoineen ovat kuitenkin suomalaisten säätiöiden kannalta yhtä kiinnostavia. Molemmat kulttuurin toimijat ovat hahmoja, joiden käsissä nykykulttuuri määrittyy – ja määrittää siten kulttuurisäätiöiden
toimenkuvaa. Viesti kulttuurisen pääoman merkityksestä täytyy välittää myös uusille
sukupolville. Kulttuuriperintö, kulttuurinen monimuotoisuus ja tieteellisen tutkimustiedon arvostus ovat arvoyhteiskunnan merkkejä, jotka lisäävät ihmisten ymmärrystä
ympäröivästä maailmasta ja siten henkistä hyvinvointia.
Tiedettä, taidetta ja yleensä kulttuurin eri muotoja tukevilla yksityisillä säätiöillä, rahastoilla ja niiden tavoin toimivilla yhdistyksillä – jatkossa yksinkertaisuuden
vuoksi kaikkia kutsutaan yleisnimityksellä säätiöiksi – on Suomessa huomattava rooli
yhteiskunnallisina vaikuttajina. Yleishyödyllisten säätiöiden toiminnalla on vahva historiallinen perusta, ja monet tärkeimmistä säätiöistä ja apurahoja jakavista yhteisöistä
periytyvät 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, vanhimmat 1800-luvultakin. Säätiöt
paikkaavat merkittävällä tavalla julkisen rahoituksen rajallisuuden aiheuttamia aukkoja juuri kulttuurialalla.
Yksityisillä, julkisen vallan tai politiikan vaihtelevista painotuksista riippumattomilla säätiöillä on aitiopaikka tarkastella yhteiskuntaa ja vaikuttaa sen kehitykseen.
Kulttuuria rahoittavat säätiöt saavat ensimmäisinä tiedon uusista tutkimus- ja kulttuurihankkeista, kun projektejaan suunnittelevat valtakunnan huippulahjakkuudet
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aloittavat rahanhakukierroksensa. Niin tieteen kuin taiteen piirissä apurahat ovat tärkeä tukimuoto, jota ilman suomalainen kulttuurielämä näivettyisi. Usein säätiöt ovat
pelastajan roolissa rahoittaessaan hanketta, joka näennäisessä marginaalisuudessaan,
epäseksikkyydessään tai luonteeltaan riskaabelina olisi jäänyt toteuttamatta ilman riittävän näkemyksellistä ja rohkeaa tukijaa. Säätiöt ovat siis useimmiten viimeinen puolustaja, joka paikkaa julkisen rahoituksen aukot, pitää huolta moniäänisen ja värikkään
kulttuurin hyvinvoinnista sekä kannustaa innovatiivisiin hankkeisiin.
Kulttuurityöläisten piirissä tehtyjen tutkimusten mukaan joka neljäs taiteen harjoittaja nauttii jonkinlaista apurahaa, kirjailijoista peräti neljä viidestä ja kuvataiteilijoistakin lähes puolet. Tuore apurahansaajan sosiaaliturva pyrkii korjaamaan aiempaa
puutetta stipendiaattien hyvinvoinnin takaamisessa työkyvyttömyyden ja vanhuuden
varalta. Yksityisten kulttuuriammattilaisten tukemisen ohella apurahoituksella tuotetaan tapahtumia ja hankkeita, joiden vaikutuspiiriin ulottuvat kaikki suomalaiset.
Tieteen ja taiteen lahjakkaimmat on kansallinen pääoma, jolle myönnetty taloudellinen tuki hyödyttää tuloksillaan – uudella tieteellisellä tiedolla ja elämyksiä tuottavilla
taideteoksilla – koko Suomea.
Kuka tukisi kulttuuria?
Suomessa on yli 2 800 säätiötä, joista yli 120 tärkeintä apurahoja jakavaa säätiötä on
muodostanut oman kattojärjestönsä, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n.
Neuvottelukunnan jäsenistö jakaa vuosittain yhteensä noin 290 miljoonaa euroa tieteelle ja taiteelle. Neuvottelukuntaan kuuluvien säätiöiden lisäksi Suomessa on suuri
määrä muita säätiöitä, jotka tukevat kulttuurialaa ja laajasti muita yleishyödyllisiä pyrkimyksiä. Harvoin muistetaan, että myös monet julkiset kulttuuri-instituutiot Suomessa ovat säätiömuotoisia, vaikka ne tukevatkin kulttuuria toiminnallisesti, kuten
Kansallisteatteri, Kansallisooppera ja Olympiastadion monien muiden ohella. Yleisrahoittajina kulttuurin tärkeimpiä tukisäätiöitä ovat kuitenkin yksityiset apurahasäätiöt,
kuten Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Koneen säätiö, Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto sekä suomenruotsalaista kulttuuria
tukevat Svenska litteratursällskapet i Finland ja Svenska Kulturfonden.
Suomen kulttuuritoiminnan tukipilareihin lukeutuvat säätiöt eivät rasita tulostaan
epäsuhtaisilla hallintokuluilla, sillä tuotot käytetään vähintään 90-prosenttisesti apurahoihin tai muuhun säätiöiden tarkoituksen mukaiseen toimintaan, kuten kulttuurihankkeisiin. Merkittävä lisä säätiöiden ”tulosta” arvioitaessa ovat lisäksi niiden piirissä
toimivat tuhannet luottamushenkilöt ja asiantuntijat, jotka eivät saa mitään palkkiota
tärkeästä työstään. Perusajatuksena on, että nämä huippuasiantuntijat antavat kulttuurin hyväksi aikaansa siinä missä rahalliset lahjoittajat varojaan. Tutkimuksen mukaan
suomalaisissa apurahoja jakavissa säätiöissä on nelinkertainen määrä vapaaehtoisia
työntekijöitä suhteessa palkattuun henkilökuntaan!
Vapaaehtoisuus kulttuuritoiminnan hyväksi näkyy säätiöiden piirissä myös suoraan rahallisesti: kulttuuritoimintaan osoitetut, ”hyvän asian puolesta” tehdyt merkki60
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päiväkeräykset, nimikkorahastot ja testamenttilahjoitukset kasvattavat suosiotaan. Yksityisten henkilöiden kulttuuritahto suomalaissäätiöiden taustalla on voimavara, jonka
kattavaan arviointiin täytyisi ryhtyä kiireesti. Tiedetään vain, että suurimmassa osassa
Suomen yleishyödyllisistä säätiöistä on ollut yksityinen henkilö tai yhteisö perustajana.
Heidän perusteensa ja motivaationsa olisi syytä selvittää, jotta samanlaista kulttuuritahtoa voitaisiin löytää myös nykymiljoonikoista.
Synkimpien ennusteiden mukaan valtion varat eivät tulevaisuudessa riitä kuin
välttämättöminä pidettyihin menoihin, joihin kulttuuri, taide ja humanistiset tieteet
eivät koskaan tule kuulumaan. Kulttuurityön taloudellisessa tukemisessa säätiöt ovat
avainasemassa ja voisivat olla sitä vielä paljon enemmänkin. Tässä työssä ne tarvitsevat
valtiovallan tukea – mutta myös yleisen asenneilmaston muuttumista säätiömyönteisemmäksi Suomessa. Yksityisen rahoituksen houkutteleminen entistä laajemmin hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitotalkoisiin edellyttää konkreettisia toimenpiteitä niin
lainsäädännöllisesti kuin menetelmällisesti.
Kasvojen kohotusta kaivataan
Yhdistysten luvatussa maassa Suomessa on rekisteröityjä yhdistyksiä yli 125 000 ja
niissä henkilöjäseniä lähes kolme kertaa enemmän kuin koko maassa asukkaita. Yhdistyksiin suomalaiset siis suhtautuvat hyvinkin suopeasti. Sen sijaan yleishyödylliset
säätiöt herättävät suuressa yleisössä synkkiä epäilyksiä. Viimeaikaisten sensaatiopaljastusten myötä epäluulot ovat saaneet entistä enemmän pontta. Julkisuudessa on ryvetetty yleisesti kaikkia säätiöitä toimintaa ja tarkoitusta erittelemättä. Keskustelun
sävy on ollut tragikoominen, kun salaliittoteorioita epäilevät oikeamieliset kansalaiset
ovat säätiöistä mitään tietämättä vaatineet muutaman mädän munan tähden koko
eurooppalaiseen kulttuurihistoriaan pohjautuvaa kulttuurin tukijärjestelmää purettavaksi. Keskustelusta on säännönmukaisesti unohtunut, että ehdottomasti suurin osa
Suomen lähes kolmesta tuhannesta säätiöstä toimii pätevästi, läpinäkyvästi ja erittäin
merkittävää työtä tehden. Miten voisi olla keneltäkään pois, että kaikkien yhteistä
hyötyä tavoittelevat säätiöt tukevat yleisesti arvokkaina pidettyjä asioita, kulttuuria,
taidetta ja tiedettä?
Yksipuolisen kriittinen ja negatiivinen julkinen keskustelu säätiöistä liittyy ikuisuuskysymykseen tiedosta ja sen välittymisestä. Toimittajat tai suuri yleisö eivät tiedä
säätiöiden toiminnasta riittävästi osatakseen arvioida niiden toimintaa tasapuolisesti.
Salamyhkäisenä, myyttisenäkin pidetty säätiömaailma sisältää monen arvostelijan mielikuvissa vain suljetut herrakerhot ja sikariportaat, eikä säätiökentän mittavaa hyväntekemistä jakseta kaivaa esiin toimintakertomusten sanaviidakoista. Osa salailusta liittyy
nimettöminä pidettävien apuraha-arvioitsijoiden työskentelyyn, joka kiihottaa niin
hakijoiden kuin toimittajienkin uteliaisuutta. Anonymiteettiä edellyttävä asiantuntijoiden arviointityö on kuitenkin välttämättömyys säätiöiden objektiiviselle toiminnalle. Vastaavalle käytännölle perustuvaa Suomen Akatemiaa ei teilata julkisuudessa
salailusta – on ymmärrettävää, että korkeinta tieteen portinvartijaa edustava Akatemia
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suojelee kollegoidensa työskentelyä vuoroin arvioivia asiantuntijoita.
Media ei vanhan hokeman mukaan ole kiinnostunut kuin huonoista uutisista – ja
totta onkin, ettei mikään tärkeimmistä päivälehdistämme julkaise nykyään säätiöiden
kulttuuriavustusten määriä tai luettele stipendiaattien nimiä. Kotimaan- tai talousosioiden säätiöuutisoinnissa vain sensaationnälkäiset väärinkäytöstapaukset pääsevät
otsikoihin. Kulttuuriuutisoinnissa puolestaan rahoittajatahot mainitaan vain poikkeuksellisesti – hurskaille kulttuuritoimittajille kun vain sisällöillä on merkitystä, ei
kirosanaksi muuttuneilla sponsoreilla tai tukijoilla. Eniten myönteistä mediahuomiota
saavat Kulttuurirahasto, joka toimintansa perinteillä ja mittavuudella painii omassa
sarjassaan ja pystyy rahoittamaan halutessaan vaikka jokaiselle suomalaiselle nimikoidun viipaleen kulttuuria, ja Helsingin Sanomain Säätiö, joka sattuneesta syystä on
maan suurimman mediakonsernin erityissuojeluksessa.
Säätiöiden toimintatapoja koskeva keskustelu voisi parhaimmillaan herättää suomalaiset säätiöt ja ennen muuta niiden hallitukset arvioimaan omia toimiaan objektiivisesti ja sisältölähtöisesti. Mitä säätiöt voisivat tehdä paremmin, miten säätiöiden
hallitukset voisivat toimia tehokkaammin ja miten säätiöissä saataisiin parhaat tulokset
– ja ne myös muiden tietoon?
Vaikka muodikkaista taloushallinnon mantroista kuten läpinäkyvyydestä ja hyvistä
hallintotavoista on tullut säätiöissäkin arkijargonia, vain harvat säätiöt edistävät määrätietoista avoimuutta tai suorastaan omasta toiminnastaan aktiivisesti kertomista. Tietämättömyyden synnyttämästä kielteisyyden aurastaan säätiöt voivat siis syyttää myös
itseään. Passiivisina seinäruusuina kulttuurin pelikentällä sivusta seuraavat rahoittajat
alistavat itsensä murjotuiksi raha-automaateiksi, vaikka voisivat olla aktiivisia ja tekemisistään arvostettuja kulttuurikatalysaattoreita.
Passiivisesta pajatsosta aktiiviseksi kulttuurikatalysaattoriksi
Painetun median kriisin aiheuttamat supistukset monissa mediataloissa ovat kohdistuneet nimenomaan ulkomaan- ja kulttuuritoimituksiin. Tämän vuoksi kulttuurinen
vuorovaikutus ja pyrkimys toiseuden ymmärtämiseen on entistä tärkeämpää säätiöiden edustamalla kolmannella sektorilla, joka ennen muuta hallinnollisen ja taloudellisen joustavuutensa vuoksi voi reagoida ketterämmin kuin valtiolliset instituutiot. Toimiakseen dynaamisemmin suomalainen säätiökenttä tarvitsee uusia tuulia ja
työkaluja. Näitä voisivat olla syvällinen itseanalyysi, näkemykselliset sisältöjohtajat ja
innovatiivisempi asiantuntijoiden hyödyntäminen. Säätiöiden oman ydinosaamisen ja
toimintakentän arviointi yhdessä arvokeskeisen yleishyödyllisyyden roolin pohtimisen
ohella olisi tervettä toteuttaa vaikkapa vuosittainkin. On toki tärkeätä tehdä säätiön
sijoituspäätökset varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla, mutta näkemyksellisyyttä ja tulontuottamista tarvitaan myös sisältöpuolella!
Paljon puhuttu säätiölain päivittäminen ja sen myötä säätiöiden toimintaedellytysten selkeyttäminen ja parantaminen ovat yksi puoli asiaa. Toinen, helpommin ja
joustavammin toteutettavissa oleva keino on aktivoida säätiöiden toimintaa sisältä62
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päin, kunkin säätiön omista lähtökohdista. Siinä tarvitaan ”vain” näkemyksellisyyttä
ja halua tarttua sanoista tekoihin. Säätiöiden toiminnan kehittäminen ei saisi olla vain
sanahelinää tai kalvosulkeisia: on kysymys suurista yhteiskunnallisista intresseistä.
Yksityisillä säätiöillä voisi olla paljon nykyistä laajempi osallistuvan asiantuntijan
rooli modernin mutta kulttuuriperinnöstään ylpeän Suomen arvokeskustelussa. Säätiöiden tekemät rahoituspäätökset, suuret linjaukset ja strategiset päämäärät vaikuttavat
joka tapauksessa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen – sen vuoksi olisi luontevaa
kuulla näiltä kulttuurivaikuttajilta myös useammin ja laajempia kannanottoja ajankohtaisiin kulttuuripoliittisiin kysymyksiin. Objektiivisuus ja etäisyys säilyisi asiantuntijatyöskentelyssä, vaikka säätiöjohtajisto kertoisikin näkemyksistään.
Suomalaissäätiöt ovat suuria kulttuurin tukijoita. Säätiöiden oman vajavaisen viestinnän (tai propagandatajun puutteen?) vuoksi tarkkoja lukuja suomalaissäätiöiden
kulttuurituen täsmällisestä rahallisesta määrästä ei tiedetä. Silti on selvää, että itsenäisen Suomen rakennustalkoiden kuluessa säätiöiden yhteenlaskettu kulttuurin tuki
nousee väistämättä ennemmin miljardeihin kuin miljooniin euroihin. Tuen merkitystä
arvioitaessa on ensiarvoista myös ymmärtää, että suoranaisen taloudellisen tuen lisäksi
säätiöiden toiminta on lisännyt mittaamattomalla tavalla aineetonta hyötyä osoittaen
taiteilijoille ja tieteentekijöille arvostusta ja hyväksyntää puhtaan rahan ohella. Monelle kulttuuritoimijalle säätiöiden pientenkin apurahojen muodossa osoittama tunnustus on vähintään yhtä tärkeätä kuin pankkitilin karttuminen; vaikeina hetkinä,
jolloin usko omaan itseen ja tekemistensä merkitykseen horjuu, julkisten tunnustusten
osoittama arvostus on luovan työn tekijälle korvaamatonta.
Köyhällä ei ole varaa halpaan
Tiedon valtatietä kiitävässä kovien arvojen nyky-yhteiskunnassa on epäiltävä, pitääkö Hippokrateen lentävä lause ”elämää pitemmästä taiteesta ja tieteestä” – ars longa,
vita brevis – enää paikkaansa. Ovatko taide ja tiede, esteettinen luovuus, kulttuurinen
osaaminen ja humanismi todella elinvoimaisia kestääkseen ajassa? Taiteellisten ja tieteellisten tulosten elämänkaari on lyhentynyt ja luovien alojen elämäntahti kiihtynyt,
kun tuloksia on tultava nopeasti, kustannustehokkaasti ja mieluiten näkyvästi mahdollisimman suurella julkisuudella.
Kevytarvoistumiseen liittyvä yleinen viihteellistyminen on johtanut suuren yleisön
ja median kiinnostuksen lopahtamiseen niin kaunotaiteiden kuin tieteiden alalla. Sen
seurauksista konkreettisin on tietysti taloudellinen: ilman nopeita ja sensaatiomaisia
tuloksia kulttuurihankkeilla ei nähdä merkitystä. Jokainen taiteilija ja humanistitieteilijä tietää, että parhaat ajatukset ja niiden toteutuminen kristalloituvat vasta vuosien, ei
kvartaalien kuluessa. Tarvittaisiin siis 2010-luvun kaukonäköisiä kulttuurirahoittajia,
jotka antaisivat taide- tai tiedeprojekteille vaikkapa 15 vuoden rahoituksen – uskoen
kulttuuriin sijoittamisen tuottavan aina parhaan tuloksen vaikka viiveelläkin.
Säätiöt voisivat toimintatavoiltaan joustavina, riskejä sietävinä ja laajalla asiantuntemuksella varustettuina tukea entistä enemmän myös pieniä ja satunnaisia, kenties
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vain vähäistä näkyvyyttä tai vain pieniä yleisömääriä saavuttavia hankkeita: arvokasta
kulttuurityötä laajoille kansalaispiireille tekevät yhdistykset ja seurat eivät useinkaan
saa hakemiaan vaatimattomia tukia, kun säätiöt haluavat omia vaivojaan säästääkseen
tukea vain ”suuria projekteja” tai jakaa vain kokovuotisia työskentelyapurahoja hankalien, sabluunoihin sopimattomien paritonnisten tapahtuma-avustusten sijaan.
Kulttuurin pitkiä linjoja ei nykyään ole helppoa nähdä: kestävään laatuun ja pysyviin arvoihin työnsä perustavilla taiteilijoilla ja tieteilijöillä on vaikeuksia pysyä nykyisen kulttuurievoluution kehityksessä mukana. Totuutta ei etsitä normityöajan puitteissa. Siksi säätiöt ovat tärkeitä; siksi säätiöiden tekemällä kulttuurityöllä on valtava
merkitys; siksi säätiöt ovat suomalaisen yhteiskunnan ”toinen mahdollisuus” hiipuvan
julkisen kulttuurituen jälkeen.
Ars longa on uhanalainen laji, jonka suojelemiseen kulttuuria tukevien instituutioiden, niin julkisten, yksityisten kuin siinä välimaastossakin majailevien, tulisi yhteistyössä ja kunnon ryminällä ryhtyä. Parhaat tulokset niin kulttuuritoiminnassa kuin sen
tukemisessa saavutetaan keskittymällä sisältöihin välineiden sijaan.
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Yrityksen yhteiskuntavastuusta

Toimitusjohtaja Arja Kosonen, Oy UniCafe Ab

Suurin osa suomalaisista yrityksistä on kautta aikojen toiminut pääsääntöisesti vastuullisesti. Toki poikkeuksiakin on. Vastuullisuus oman näkemykseni mukaan tarkoittaa
sitä, että yritystä johdetaan pitkällä aikajänteellä ja huomioidaan sen henkilöstö, asiakkaat, sidosryhmät ja ympäröivä yhteiskunta. Kaiken lähtökohtana täytyy olla se, että
yrityksen toiminta on taloudellisesti kannattavaa. Tämänkaltainen toiminta on saanut
uuden nimen – yhteiskuntavastuu.
Yhteiskuntavastuu on usein jaettu taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että yritys kykenee jakamaan jatkuvasti ja tasaisesti voittoa omistajalleen ja takaamaan henkilöstölleen työpaikan ja toimeentulon.
Taloudellisen tuloksen pitää tällöin olla tärkeämpi kuin saavutettu liikevaihto. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa muun muassa sitä, että henkilöstön ammatillisesta osaamisesta
sekä työhyvinvoinnista ja -oloista pidetään huolta. Työhyvinvoinnin olennainen osa
on johtaminen. Sen on oltava oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja johdonmukaista.
Yksi huolenaihe on, että yhä harvempi on tänä päivänä kiinnostunut esimiestyöstä
ja johtamisesta. Näitä tehtäviä ei arvosteta, ja työnä ne koetaan ikäviksi ja hankaliksi.
Ympäristövastuu tarkoittaa sitä, että yritys toiminnassaan huomioi ympäristölliset riskit ja toimii niin, että se aiheuttaa ympäristölle haittaa mahdollisimman vähän.
Yritysten yhteiskuntavastuu on viime vuosina saanut laajaa huomiota yleisessä
keskustelussa muun muassa median viedessä sitä usealla rintamalla eteenpäin. Myös
yritykset itse ovat kiinnittäneet tähän asiaan viimeisen viiden vuoden aikana merkittävästi enemmän huomiota ja arvioineet omaa toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta. Yksi syy tähän on se, että edellytämme yhteiskunnassamme kaikilta toimijoilta
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asiakkaat arvioivat uudessa tilanteessa yrityksen toimintaa ja luovat omalta osaltaan mielikuvan sen tekemisistä ja maineesta. Maineella on
olennainen merkitys myyntiin ja tuloksentekoon. Vastuullisuus koetaan kilpailuetuna.
Saman toimialan sisällä olevat yritykset joutuvat yhä enemmän miettimään ja kehittämään toimintaansa siitä lähtökohdasta, että toimisivat eri tavoin kuin kilpailijansa. Taloudelliset marginaalit ovat pienet, ja kaikilla on pääsääntöisesti samanlaiset tuotannontekijät käytettävissään yritystoiminnan eteenpäinviemiseksi. Tässä tilanteessa
sidosryhmillä ja uusilla innovaatiolla on merkittävä vaikutus siihen, miten yritys tuottaa palveluita ja tuotteita eri tavoin kuin kilpailijat. Kehitystoiminnan on huomioitava
entistä vahvemmin sidosryhmät ja innovaatioita vauhdittavat tekijät. Ne on syytä pitää
lähellä yritystä ja arvioida uudet ajatukset huolella. Näiden lisätuotannontekijöiden
avulla toimialan sisällä voidaan erottautua ja saavuttaa kilpailuetua.
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Jotta yhteistyötä sidosryhmien kanssa voidaan tuloksellisesti toteuttaa, mainetta
hallita tai asiakaskuntaa kasvattaa, on yrityksen perusasioiden oltava kunnossa ja tämä
on myös kyettävä osoittamaan ulkopuolisille tahoille. Vastuullisesta toiminnasta kertominen ja raportointi on tullut ja se on koettu tarpeelliseksi. Monille yrityksille se on
osa vuosittaista tulosraportointia. Raportointi on yleistynyt nopeasti. Eurooppalaisissa
yrityksissä se on yleisintä, Aasiassa kasvu on nopeinta. Vastuullisen toiminnan todentamisen etuna voidaan pitää sitä, että sen nähdään parantavan liiketoiminnan luotettavuutta, herättävän luottamusta ja parantavan riskinhallintakäytäntöjä. Voidaan kai
sanoa niinkin, että se edistää yhteistä hyvää ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa. Finnish
Business and Society on todennut selvityksissään, että yhteiskuntavastuullisuus nostaa
osakekursseja jopa 25 prosenttia. Kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirta on todennut Talouselämä-lehdessä 9.1.2009, että yritysten on kyettävä arviomaan toimintaa
tavalla, joka ottaa huomioon niiden kasvaneen vallan ja synnyttää laajempaa luottamusta. Todentaminen ja raportointi on yksi keino, jolla yritys voi hallita tätä vaadetta
ja pyrkiä takaamaan itselleen oikeudenmukaisen kohtelun julkisuudessa.
Yhteiskuntavastuuta voitaisiin arvioida ja käsitellä myös kulttuurillisen vastuukäsityksen mukaan. Miten toimimme niin, että arvostamamme kulttuurilliset arvot huomioidaan, niitä ylläpidetään, rakennetaan ja kehitetään? Meidän jokaisen tekemisiä
niin yksilöinä, yrityksinä tai kansakuntana ohjaa kuitenkin vahvasti oma kulttuuritaustamme. Kulttuurillinen vastuu voisi tarkoittaa yrityksen parempaa kykyä ja taitoa
ennakoida toimintaympäristön muutoksia ajoissa ja vaikuttaa aktiivisesti vastuullisen
kehityksen suuntaan – liittyy se sitten ympäristöön, henkilöstöön tai talouteen. Yritys
toimii aina osana paikallis-, kansallis- tai kansainvälistä kulttuuria. Toimintaympäristöön ja olosuhteisiin vaikuttamista voidaan tehdä näillä kaikilla kolmella tasolla. Monikulttuurisen työyhteisön kehittäminen on hyvä esimerkki kulttuurillisesta vastuusta
ja siitä, miten sitä voidaan viedä aktiivisesti eteenpäin niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.
Vaikka suomalaiset yritykset toimivat pääsääntöisesti vastuullisesti, joudutaan
kaikissa työyhteisöissä opettelemaan uudenlaista ajattelua ja toimintaa. Vuosittaisissa
tavoitekeskusteluissa on pohdittava, miten vastuullisuus näkyy tekemisissä ja miten
se saadaan osaksi yrityksen perustoimintaa. Vastuullinen toiminta ei voi olla yksi osaalue, vaan sen täytyy valua koko toiminnan ja organisaation läpi. Tämä vaatii yrityksiltä ja niiden kaikilta työyhteisöiltä uudenlaista tapaa ajatella ja toimia. Ensimmäisenä
muutoksen on lähdettävä yritysten johdosta ja johtoryhmistä: ”Vain esimerkillä voi
johtaa.” Tämä vaatii asian sisäistämistä ja keskustelua yrityksen arvopohjasta sekä arviota omasta arvomaailmasta ja tekemisistä. Vastuullinen tai kulttuurillinen hyväntekeväisyys on muutettava osaksi liiketoimintaa. Tätä työtä helpottaa se, että tekeminen
kirjoitetaan auki ja kokonaisuutta tarkastellaan niin, että asioita arvioidaan ja määritellään vastuullisuuden avulla. Tekemisen on oltava järjestelmällistä, systemaattista ja
pitkäjänteistä. Jos perusta on strukturoitu ja avattu, mahdollistaa se myös nopeiden
muutosten tekemisen helpommin, paremmin ja tehokkaammin. Erilaisiin muutoksiin
yritystoiminnassa on kuitenkin jokaisen toimijan varauduttava.
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Vastuullinen toiminta tarkoittaa asiakkaalle ja markkinoille myös sitä, että uudenlaisten toimintatapojen kustannukset sisällytetään tuotteiden ja palveluiden hintoihin.
Kustannusten perusteiden on luonnollisesti oltava todelliset ja avoimesti todettavat.
On hämmentävä ajatus, että uudenlaisen kulttuurin ja toimintatapojen tuomia kustannuksia ei kohdennettaisi asiakkaalle vaan maksajana toimisi joku muu taho. Tämä
jos mikä on vastuutonta toimintaa – vertaisin sitä tilanteeseen, jossa hyväksyisimme
toisen taskulle menemisen.
Jos suurin osa suomalaisista yrityksistä toimii vastuullisesti, niin lähtökohtana on
myös se, että julkinen sektori toimii samalla tavoin. Olen itse kuitenkin joutunut useasti toteamaan, että on helpompaa edellyttää yrityksiltä vastuullista toimintaa kuin
asettaa vaateita ja käytännön toteutuksia julkiselle sektorille itselleen. Syinä voi olla
väärä resursointi, osaamattomuus tai se, että ei ymmärretä kokonaisuutta. Nämä ovat
tuttuja tekijöitä myös yritystoiminnan epäonnistumisiin. Mutta jos lausutaan julki
tavoitteita ja vaateita, joiden saavuttamiseen ei itse sitouduta tai niiden toteuttamiseen
ei ole mahdollisuuksia, toimitaan vastuuttomasti.
Taustamateriaali:
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Vastuullisuus kilpailuetuna pk-yrityksille, kehittämisstrategia vuosille 2008–2011.
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Superlocal identities – the European in the Youth
Experience
Researcher Tommi Laitio, Demos Helsinki

The development of urban youth cultures in Europe proves that despite their mostly
US origin, they often function as channels for voicing national and local concerns.
There are many European experiences to be explored and shared. Phenomena such
as street fashion, independent publishing, and hip hop have the potential to open up
European elite-driven paradigms of quality, culture, and citizen participation. Youth
culture contains the germ of the European ideal, but more needs to be done at the
public level to cultivate the conditions in which it can thrive.
Turkish, British and Finnish rock groups and aspiring pop stars all promote themselves on MySpace – a web community owned by the Australian billionaire Rupert
Murdoch. We can order the same Starbucks Grande Latte with the same Skinny Blueberry Muffin in Prague, New York, Istanbul, and London with the same American
easy-listening rock as the soundtrack. Both Dutch music video channels, MTV Netherlands and TMF, are owned by the American entertainment conglomerate MTV
Networks (Viacom). American hip hop star Jay Z fills stadiums in Stockholm, Lisbon
and Amsterdam. European teenagers present their video works on YouTube, invented
in Silicon Valley (California) – now owned by Google Inc.
The list continues. Facebook, a social networking tool invented by American university student Mark Zuckerberg, reached 500 million users in July 2010. Without
too much exaggeration, one could state that American film stars, hip hop artists, and
websites occupy the leisure time and empty the wallets of youth1 across the Old World.
However, a closer look at some of these phenomena shows that they entail a specific European layer. Youth cultures present a strong case for the ultimate ideal of
Europe – allowing differences within a shared framework. In youth cultures, local and
global phenomena add value to the other rather than compete. Youth phenomena with
an American origin can even function as tools for voicing European concerns in ways
impossible through national, elite-driven culture. Hip hop – one of the biggest youth
cultures of today – is a good example of this.
The term “hip hop” refers to a musical and cultural movement that has its origin in
the urban African-American communities of New York. The birth of hip hop is often
dated to the 1970s. From its very beginning, hip hop has entailed elements of social
empowerment and critical analysis, and its history is very much linked to the more
recent aspects of the black civil rights movement. The question of racial inequality
1

Youth is understood relatively broadly in this article, meaning the age group of 12–35.
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remains very present in the subculture.
European hip hop emerged 15–20 years ago as an imitation of the American scene.
Initially, most artists chose to rap in English; the word “ghetto” was not an uncommon
visitor in the lyrics. Europeans were trying to be more American than the Americans
themselves. But the last 10 years have shown signs of serious growing up. “Now most
Dutch hip hop artists do their lyrics in Dutch and talk about the Dutch experience”,
writes hip hop journalist Saul van Stapele of the Dutch newspaper NRC Handelsblad
clarifying this shift. Radna Rumping, who runs a hip hop programme on the Dutch
national radio NPS, agrees. She also witnesses new ways of laying claim to the Dutch
language. “Artists such as DuvelDuvel and the people around him use constantly
words with a Surinamese origin or even invent their own words, which are then mixed
with Dutch.”
The Netherlands is not unique in having local flavours. In Austria, one can see a
growing range of regional scenes where lyrics are written in local dialects. In Portugal
– like in the Netherlands – the country’s colonial past is very present in the hip hop
scene. Rui Miguel de Abreu of the newspaper Blitz says that Portugal’s biggest hip hop
stars now mix Portuguese with, for instance, Congolese. “There has been an unbelievable boom in home-grown hip hop during the last few years”, de Abreu comments.
The differences start to show when you add examples from more countries. In
Poland, hip hop is a powerful tool for the blockers, unemployed white youth from
the suburbs. In Finland, the most popular rappers are white men from the suburbs of
Helsinki with lyrics on social inequality and unemployment.
Turkey offers an example of a transformation of a different sort. Journalist Pinar
Ögunc of the newspaper Radikal says that hip hop came to the country with the children of the Gastarbeiter, Turks who had worked for years in Germany. Ögunc describes
the first lyrics as highly conservative, verging on nationalism. Hip hop – originally a
culture of the marginalised – has been used to support the idea of the Turkish state.
“It has taken time for the scene to open up to minorities”, she says but sees this happening more and more. The perceived status of hip hop in the United States as black
music could be transferred to the Turkish situation, says Ögunc: “One could say that
the blacks of Turkey are the Kurds.”
Hip hop is one of the more common ways in which youth cultures deal with diversity in Europe. Foreign influences are thrown into the blender with local concerns
and peculiarities. Street fashion blends national traditions, American vintage, local
second-hand wear, and haute couture and therefore makes a statement that can be understood in local and global settings. Old and new, fashionable and unfashionable, are
constantly redefined by individuals, commercial actors, and artists. In Serbia, the band
Bad Copy walks around the stage with shoes made of Serbian beer crates and caters
their audiences with sarma, a non-trendy cabbage and meat dish. Neon sweatshirts,
banned from existence at the end of the 1980s, have been making their way back onto
the dance floor in the last few years.
Local specialties are celebrated at the same time as they connect to something big70
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ger. Some Dutch rappers engage in the national integration debate while simultaneously recording duets with American colleagues. Across Europe, websites are opened
and magazines started celebrating the creativity of people in Berlin, Rome, or Prague.
Polish publisher Zuzanna Ziomecka says that the reason she started Ekslusiv magazine
in Warsaw was to show that not all good things come from the West. “I wanted to
highlight the great stuff being done here in Poland. There’s still a tendency to see everything Western as better; I want to fight against that.”
There are many people like Ziomecka running magazines or websites showing
street fashion and art from a specific city. Young people and young professionals take
pride in the local scene but at the same time wish to link it to sub-scenes across national boundaries. Universal and superlocal are not in conflict. A Polish hip hop fan
has both 50 Cent and Fisz on the iPod. The old skiing socks of your grandmother link
you to your family history as well as to an international retro movement. Magazines
like Eksklusiv are simultaneously extremely local and part of an international scene
with respect to the albums they review or the designers they feature.
Waking up
There is more to say about the impact of youth cultures in the broad cultural scene.
Street fashion, user-generated videos, independent magazines, and hip hop break free
from the traditional European norm, where the elite defines quality. Rather than seeking recognition from the cultural pages of dailies or through established institutions,
respect is gained from the peer group. This strand of development puts a stronger focus
on sharing, testing, and participation.
The logic of youth cultures is not far from that of progressive and experimental
artistic movements. Street fashion starts from the courage to express who you are. It
builds on recycling, playing with meaning, and doing things together. Street art and
skateboarding voice a concern for the ownership structures of public space and question the ways the use of public space can actually be planned. In Helsinki, skaters have
claimed the square around the statue of the national hero, Marshall Mannerheim. In
Palestine and Israel, French artist JR plasters gigantic posters of grinning Israelis and
Palestinians on the separating wall. Many youth cultures use illegal means to state their
existence. Festivals risk fines by fly-posting across cities. Recognised artists still sneak
out in the middle of the night to spray the wall of an ugly building.
Public bodies and the establishment are taking only tiny steps towards recognising the artistic value of these subcultures. Sadly, interest is all too often driven by fear
rather than genuine curiosity. Funding channels only open when subscription rates of
newspapers fall, as public broadcasters lose the teen audience to commercial stations,
and as the average age of museum visitors rapidly approaches retirement age. Public authorities run into contradictions when police officers find themselves curating
public, citizen-generated art. The paradox becomes intolerable when the portfolios of
artists lured to curate publicly-funded exhibitions exist mainly in police records.
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The commercial actors got ahead of the public bodies in this rivalry. Beer brand
Heineken has for years sponsored hip hop events and lifestyle brand Adidas has successfully launched sneakers that enable the user to “pimp” them with a kit provided
by the company. Pepe Jeans, Diesel, and many other fashion labels regularly launch
exclusive series produced in collaboration with street artists or young designers. Nike
has redefined its brand image by sponsoring a catalogue of young Turkish illustrators
and Converse by supporting a series of alternative pop concerts. Superbrands are simultaneously at the fringes and out there for everybody.
In Barcelona, arts magazine Rojo has nailed down several deals with big commercial
actors2 without compromising their artistic integrity and through this creating possibilities for artists to live from their work. Editor-in-chief David Quiles says that they
started by approaching public bodies but saw that these did not seem ready for collaboration. Even if their main sponsors are now car or alcohol manufacturers, Quiles sees
no reason to worry. “I wouldn’t say that we are promoting for instance cars or alcohol.
They are promoting arts. We believe in a way of working where everyone is welcome
to join and where they can actually live from it.” Dutch designer Hanneke Metselaar
of Hanazuki3 says the same: “I don’t think there’s anything wrong in making money
from the things you love doing. But keep it real, work with brands that let you do what
you want, which is actually in the end better for both.” Metselaar and Quiles are not
alone in their views – for a great number of young people, commercial funding is not
a sell-out but a sign of credibility.
The mainstream media faces the same challenges as public bodies in their approach
to youth cultures. There is a lot of convincing that has to do be done before one can
hop on the train. Trust is not quick or easy to build after years of ignorance. After
the riots in the French banlieues, many French hip hop artists avoided talking to the
biggest quality newspapers. Editor Pawel Gozlinski of the Polish newspaper Gazeta
Wyborcza admits that opening up to youth cultures is not easy. “We’ve had cases where
we realise that artists just want to test whether we’ll print their provocations.” For
Gazeta Wyborcza, one of the best experiences has been a project where they asked
young people to translate excerpts of the Bible into their own lingo. “That helped
us understand them and showed us how youngsters sample common memories. I
found myself realising that a big portion of hip hop lyrics are plainly good poetry and
shouldn’t be ignored.”
The growing interest has not been met solely with praise and celebration – it has
raised concerns for tokenism and loss of authenticity. New Yorker choreographer
Gabriel “Kwikstep” Dionisio says that hip hop is in a paradoxical situation. “A culture
started by people willing to share is now going through a struggle for ownership.”
Eyebrows are raised when breakdancers perform in front of the Pope, when politicians
create their own pages on Hyves or start writing rap lyrics.4 Dutch journalist Radna
2
3

e.g. Smart, Pepe Jeans, JB Whiskey (see www.rojo-magazine.com).
www.hanazuki.com
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Rumping says: “It’s typical that event organisers want someone doing some breakdancing in the corner or invite the same rapper every time to talk about integration. This
doesn’t really build trust.”
Reactions to the mainstreaming vary. Columnist and hip hop journalist Karolina
Ramqvist from the Swedish daily Dagens Nyheter is amused that even journalists covering youth cultures are caught up in the battle for authenticity: “There seems to be
some confusion about the fact that youth culture has not only left the streets to be absorbed and transformed by big media corporations, but also that is has left the US for
new countries and contexts.”5 Jani Mikkonen of the Finnish Broadcasting Company
YLE follows the same line of thought. “I don’t think I’m serving my young audience
well by only featuring albums that can be purchased from three stores in New York.”
Curiosity
There is a true European aspect of youth cultures, which simultaneously shows the
weaknesses and strengths of the idea of Europe. The shared emerges only through
careful and sophisticated comparison of local phenomena and not via a superstructure.
Encouraging local interpretations fosters diversity but also makes sharing difficult.
Most actors in the field, including journalists, lack the tools and contacts for overcoming linguistic, cultural, and national barriers. Europe, its media, and its youth need
more critical analysis regarding integration and cultural diversity. This means recognising the artistic and positive aspects of subcultures as well as starting difficult discussions on sexism, violence, intolerance, xenophobia, or homophobia within them.
Taking these developments seriously also means challenging some of their principles.
Due to lack of contacts, most youth cultural organisations in Western Europe form
links only to other western European countries, and most western European journalists still operate on outdated understandings of issues such as Islam or the difference
between East and West Europe. We still see examples of Western European media
doing fashion shoots in Eastern Europe as if nothing has happened there since the
collapse of the Soviet Union. Eastern European journalists and youth culture operators still have to deal with condescending attitudes. “I cannot tell you how irritated I
become when I get people telling me how amazed they are that I run a popular culture
magazine in Turkey”, says Aylin Güngör, editor-in-chief of Bant, unable to hold back
a deep sigh.
Europe needs more cultural operators and journalists who dare to break free from
the illusion of objective observation and commit to sharing their skillfully constructed
personal interpretations. Arne Ruth, former editor-in-chief of the Swedish daily Da4

5

During the Dutch parliamentary elections in 2006, most party leaders (including the prime minister)
opened their personal pages on the social platform Hyves, which is mostly used by young people.
The leader of the Social Democrats, Wouter Bos, also used rap as one of his campaign methods.
Ramqvist, K: “Var står hiphoppen idag?”, Dagens Nyheter 30.11.2006.
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gens Nyheter, strongly supports this mission: “We should not be afraid of showing
emotions in our writing and most of all trying to listen.” Ruth encourages involvement
of journalists with varying backgrounds and experiences. He gives an example of the
way he contextualises spoken word in the hip hop culture. “What else was classical
poetry originally than spoken word? Printing came into the picture much later. This
way, spoken word is at the same time a new phenomenon and logical continuation.”
The European experience is very difficult to tackle without patronising and unnecessary labeling. The best way to overcome this is to show work across Europe on an
equal platform and facilitate the creation of trust-based networks, which help open up
national discussions and generate curiosity and sharing. We need to shed light on the
humane, small, and local – not by transforming it all into English but by supporting
cultural and linguistic translation. This requires resources for travel, translation, contextualization, and comparison. We need to raise awareness about and curiosity about
others. There is a lot of good stuff out there just waiting to be found.
The interviews quoted in the article were conducted during journalistic workshops in Istanbul (independent
media) and Rotterdam (hip hop journalism).
Published 2007-12-13, Updated in September 2010
Original in English
© Tommi Laitio
© Eurozine
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Terveisiä taviksilta

Lehtori, YTT Päivi Harinen, Itä-Suomen yliopisto
Kirjoitus perustuu ”Kiinnostaako Eurooppa? Mitä on nuorten kansainvälistyminen 2000-luvulla?”
-seminaarissa 24.4.2008 pidettyyn esitelmään ”Nuoret tietoverkkojen aikakaudella: identiteetti, liikkuvuus,
kansainvälistyminen”.

”Notkea moderni” on yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa suosittu termi, jolla halutaan kuvata muun muassa työmarkkinoiden globaalistumista ja sen seurauksena syntynyttä vaatimusta asennoitua positiivisesti kansainvälistymiseen ja notkeaan ylirajaiseen
liikkuvuuteen. Erityisesti nuorista on puhuttu sukupolvena, joka on tähän valmis ja
jota traditiot ja kansallisvaltioideologiset ”oma maa mansikka, muu maa mustikka”
-periaatteet eivät sido perinteisin lojaliteettivaatimuksin. Tämän sukupolven oletetaan
suhtautuvan positiivisesti sekä maahanmuuttoon että mahdollisuuksiin asua itse jossain muualla kuin ”kotimaassa”.
Suomessa tehdyt empiiriset tutkimukset kertovat kuitenkin, että kuva kansainvälistyvästä yhteiskunnastamme ja siihen asennoitumisesta on sisäisesti ristiriitainen.
Yhtäältä esimerkiksi SITRAn selvityksissä on havaittu, että kansainvälistyminen on
nuorille jonkinlainen itsestäänselvyys, josta ei tarvitse tehdä erityistä kansallisia ja kulttuurisia traditioita haastavaa ongelmaa. Toisaalta kansainvälistyminen on suomalaisille
nuorille usein jotain hyvin rajattua: ensisijaisesti se merkitsee länsimaalaisen kulttuurin
läpitunkevuutta ja hyväksyttävyyttä ja esimerkiksi maahanmuuton säädeltävyyttä niin,
että kaikista suunnista tai erilaisin syin tulevat maahanmuuttajat eivät ole Suomeen
samalla tavalla tervetulleita. Näyttää siltä, että monen mielestä ”meidän” oikeutemme
liikkua maailmassa on rajaton, mutta pidätämme itsellämme oikeuden säädellä, valita
ja asettaa paremmuusjärjestykseen Suomeen tulijoita.
Korkeakoulujen tilastot kertovat omaa kieltään kansainvälistymisen kiehtovuuden
aaltoliikkeestä ja epätasaisuudesta: kun 1990-luvulla erilaiset vaihto-ohjelmat herättivät uteliaisuutta uutuudellaan ja houkuttelivat lähtijöitä, 2000-luvun puolivälin
jälkeen vaihto-opiskeluun lähtemisen suosio on hiipunut. Tämä hiipuminen ei kuitenkaan välttämättä kerro kiinnostuksen laskusta vaan siitä, että uusi korkeakoulupolitiikkamme hiostaa opiskelijoita valmistumaan määräajassa ja estää näin ylimääräiset
ja ylirajaiset elämänkoulukokemukset.
Puhuttaessa nuorista tai suomalaisista nuorista langetaan usein yleistämisen ansaan. Tämän vuoksi kohdennan tässä esityksessä tarkasteluni erääseen tiettyyn (joskin
tässäkin tapauksessa heterogeeniseen) joukkoon nuoria ihmisiä: Joensuun yliopiston
yhteiskuntatieteiden opiskelijoihin, joiden parissa tein pienen kyselyn koskien heidän
valmiuttaan opiskella tai työskennellä ulkomailla. Kyselyyn vastanneet opiskelijat ovat
suomalaisia ”taviksia”, sekä nuoria miehiä että nuoria naisia, ja tulevat erilaisista taustoista eri puolilta Suomea. Kysely oli pieni vapaamuotoinen ”lomake”, johon noin
60 opiskelijaa kirjasi tuntojaan siitä, miten valmiita ja halukkaita he olisivat elämään
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omaa nuoruuttaan, aikuisuuttaan ja tulevaisuuttaan (tai ainakin joitakin ajanjaksoja
niistä) jossain muualla kuin Suomessa. Seuraavassa esitän kootusti pienen analyysini
tulokset. Olen teemoitellut opiskelijoiden vastaukset karkeasti liikkuvuutta estäviin ja
sitä edistäviin tekijöihin. Esityksen loppuun olen koonnut opiskelijoiden vastausten
perusteella hahmoteltavissa olevat omaan liikkumisvalmiuteen liittyvät ehdot: missä
määrin ja minkälaisissa olosuhteissa kyselyyni osallistuneet ”tavikset” voisivat kuvitella
(esimerkiksi) kansainvälistä uraa ja ylirajaista liikkumista sisältävää elämää?
Liikkuvuutta estävät tai jarruttavat tekijät
Kyselyyni osallistuneiden opiskelijoiden perusteluista sille, että he haluavat rakentaa
elämäänsä ja tulevaisuuttaan vain Suomessa, voi tunnistaa ensinnäkin suomalaisuuteen ja kansalliseen identifikaatioon kiinnittyviä ulottuvuuksia. Kansainvälistymiseen
liittyy heidän näkemyksissään pelkoa siitä, että ihmisten liikkuessa pois ”omilta” kansallisilta paikoiltaan pienen Suomen rajat himmenevät ja se katoaa maailmankartalta
selkeästi rajattuna entiteettinä. Joillekin kyselyyni vastanneille opiskelijoille lisääntyvä
kansainvälinen liikkuvuus merkitsee myös uhkaa siitä, että suomalaisuus elämäntapana katoaa tai muuttaa liiaksi muotoaan. Tähän uhkakokemukseen liittyvät vahva
ylpeys omasta suomalaisuudesta tai suomalaisista kulttuuripiirteistä ja niiden varjelemisen velvoite. Kansalliseen ja kulttuuriseen identifioitumiseen kiinnittyy myös ajatus
kulttuurin jatkuvuudesta: jos haluaa kasvattaa omista lapsistaan suomalaisia, on syytä
pysytellä suomalaisessa ympäristössä.
Puheen luonnosta voi suomalaisessa kontekstissa määritellä vahvasti kulttuuriseksi
puheeksi: ”suomalainen luonto” ja sen ”puhtaus” ovat kulttuurisia ja osittain kenties
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myös todellisuutta vastaamattomia referenssejä, joilla on opittu argumentoimaan yhteiskuntamme ylivertaisuutta suhteessa muihin. Suomalaisesta luonnosta etääntymisen tai luopumisen vaikeus onkin asia, joka näyttää häiritsevän monen nuoren aikuisen
aikomuksia muuttaa ulkomaille.
Suomalaiseksi tunnustautumiseen – tai siitä poispääsemättömyyteen – liittyy myös
joidenkin opiskelijoiden mainitsema rasismin uhriksi joutumisen pelko liikkumista
ehkäisevänä tekijänä. Miten minun käy suomalaisena muualla, missä olen kuitenkin
lopulta muukalainen?
Toinen vastauksista tunnistamani liikkumista ehkäisevä perustelukategoria liittyy
kysymyksiin yhteiskunnan toiminnasta tai toimivuudesta sekä tasa-arvo- että sosiaalipoliittisessa mielessä. Monen opiskelijan kuvauksissa näkyy epäluottamus itselle vieraan yhteiskunnan kansalaisoikeuksiin ja hyvinvointipolitiikkaan. Jos lähtee Suomesta, miten käy sosiaaliturvan? Joudunko keskelle korruptoitunutta järjestelmää, jossa
oikeuteni ovat uhattuina ja jossa en osaa puolustaa niitä? Konkreettisempi ja lähtöpäätöstä venyttävä pelko puolestaan liittyy maasta muuttamisen byrokratiaan: kuinka paljon uuvuttavaa paperisotaa tarvitaan ennen (sinällään kiinnostavaksi koettua) uuteen
ympäristöön asettumista?
Kolmannen lähtemisen arveluttavuuteen liittyvän ulottuvuuden opiskelijoiden kuvauksissa olen nimennyt omaan itseen ja läheisiin ihmissuhteisiin liittyviksi esteiksi.
Opiskelijat aprikoivat ensinnäkin paljon omia valmiuksiaan – kielitaitoaan tai taidottomuuttaan, arkuutta puhua vieraita kieliä ja selvitä niillä arjessa. He miettivät myös
rahkeitaan ja rohkeuttaan hyväksyä uudessa arjessa ja kulttuurissa elämisen opettelemisen vaiva. Arkisten rutiinien myllerrys uudessa ympäristössä vaatii pitkää harjoittelua – ovathan suuret elämänmuutokset usein myös epämiellyttäviä arkisen sujuvuuden
katkoksia. Monissa saamissani kuvauksissa kerrotaan myös yleisestä rohkeuden ja avoimuuden puutteesta omassa itsessä, ”persoonassa”.
Hyvin suurena ulkomaille lähtemisen esteenä opiskelijat mainitsevat ystävistä ja
rakkaista eroamisen vaikeuden. Päätökseen vaikuttavana tekijänä eroamisen tuska
voittaa mahdollisten ulkomailla asuvien ystävien vetovoiman. Toisaalta moni ystävyyksiä ja kohtaamisia puntaroiva nuori opiskelija on myös sitä mieltä, että ystävyyksien vuoksi ei välttämättä tarvitse matkustaa enää minnekään, koska netti tuo tuttavat
lähelle kaikkialla.
Ehkä hieman yllättävänä perusteluna opiskelijoiden vastauksista voi nostaa esiin
vielä velvoitteen omaa yhteiskuntaa kohtaan. Asiantuntija-aloille kouluttautuvat informanttini – tai jotkut heistä – katsovat, että he ovat koulutuksestaan jotain velkaa suomalaiselle yhteiskunnalle ja haluavat valmistuttuaan antaa oman panoksensa
omaksi kokemansa yhteiskunnan hyväksi, tavalla tai toisella. ”Aivovientiä” saatetaan
pitää moraalisesti arveluttavana.
Liikkuvuuteen houkuttelevat tekijät
Peilin kääntöpuoli, nuoria opiskelijoita lähtemiseen houkuttavat tekijät, on teemalliKirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture
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sesti kytköksissä edellä esitettyihin lähtemistä jarruttaviin tekijöihin. Kun suomalaisen
kulttuurin puolustamisvelvoite estää joitakin nuoria aikuisia suunnittelemasta tulevaisuuttaan ulkomailla, kansainvälisen tunnelman aistiminen ja kokeminen puolestaan
vetävät joitakin toisia maailmalle. Näille lähtemistä suunnitteleville nuorille Suomi on
henkisesti liian pieni ja köyhä, eikä sen kulttuuritarjonta vedä vertoja monien muiden
maiden kulttuuririkkauksille. Kulttuuririkkaudet ovat joko suuria ”maailmanperintökohteita” tai hyviä levykauppoja, divareita ja festareita. Kansainvälinen ja kulttuurisesti tiheä tunnelma merkitsee monelle informantilleni mahdollisuutta asua oikeasti
suurissa kaupungeissa, maailman kansainvälisyyttä uhkuvissa metropoleissa, jolloin
omankin ymmärrysperspektiivin toivotaan avautuvan ja vapautuvan kapean suomalaisuuden kahleista.
Edellä todettiin, että joidenkin opiskelijoiden liikkumishalukkuutta hillitsee uuden arjen opettelemisen vaikeus. Toiset taas määrittävät muualle lähtemisen tervetulleeksi vaihteluksi arkisen elämän loputtomaan tylsyyteen ja ennakoitavuuteen. Heille
uusi arki uudessa ympäristössä ei kuitenkaan määrity uusien toimintasääntöjen opetteluhaluksi vaan pikemminkin jonkinlaiseksi tavanomaisista normeista irrallaan oloksi,
yleiseksi hauskanpidoksi ja sitoutumisesta vapaaksi kulttuuriseilailuksi.
Lähtemiseen positiivisesti suhtautuville nuorille opiskelijoilleni läheisistä ihmissuhteista ei ole muodostunut muuttopäätöstä latistavaa kysymystä. Päinvastoin: ulkomaille siirtyminen voi merkitä joillekin ahdistavista yhteisöistä ja raastavista ihmissuhteista
irti pääsemistä. Yleensä se merkitsee myös ulkomaisten tuttujen konkreettista tapaamista sekä mahdollisuutta lujittaa ystävyyksiä ja viettää oikeasti aikaa heidän kanssaan.
”Maailmaan valmiille” kyselyyni osallistuneille nuorille elämään Suomen ulkopuolella liittyy myös omien rajojen ja osaamisen kokeilua sekä kiinnostavia omia rahkeita
venyttäviä haasteita. Kielitaidon puuttuminen ei ole heille ongelma: taito ja rohkeus
puhua vieraita kieliä lisääntyvät, kun niihin avautuu aito mahdollisuus. Tähän orientaatioon liittyy myös ajassamme arvostetun (moni)kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman
kokoaminen. Tämä näkyy ymmärryksenä ja mainintoina siitä, että ulkomailla työskentely tai opiskelu määrittyy hyvänä mahdollisuutena kaunistaa ja tehdä vakuuttavaksi omaa CV:tään.
Näitä nuoria ei sido Suomeen myöskään velvoite antaa osaamistaan suomalaiselle
yhteiskunnalle. Moni heistä katsoo, että useissa maissa asiantuntija-alojen palkkaus
on parempi kuin Suomessa ja monesti myös verotus on keveämpi. Tämä mahdollistaa henkilökohtaisen materiaalisen hyvinvoinnin paremman toteutumisen, samoin
kuin uralla etenemisen paremmat mahdollisuudet. Työpaikka ulkomailla saattaa estää
”pikkuvirkamieheksi” päätymisen. Yrittäjyyttä suunnittelevat puolestaan uskovat, että
yrittäjyys on helpompaa muualla kuin Suomessa, jolloin itse asiassa Suomi onkin se
maa, joka määrittyy byrokraattisemmaksi kuin moni muu.
Lähtemisen ehdot
Kysyin opiskelijoiltani ”lomakkeessa” myös, millä ehdoilla he olisivat valmiita elämään
ja työskentelemään ulkomailla – olemaan notkean modernin notkeita ja työmark78
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kinoiden liikkeitä seuraamaan valmiita työmarkkinakansalaisia. Jaottelin vastaukset
myös tähän kysymykseen niin, että erotin niistä yhtäältä yhteiskuntaan ja kulttuuriin
liittyviä ehtoja ja toisaalta omassa elämässä ja ihmissuhteissa ratkaistavia kysymyksiä.
Yhteiskuntaan ja kulttuuriin kiinnittyvinä lähtemisen ehtoina opiskelijat mainitsevat kaksi melko vastakkaista ehtoa: sen ympäristön, johon he olisivat valmiita muuttamaan, olisi syytä olla joko mahdollisimman ”suomalainen” ja tutun tuntuinen – tai
sitten mahdollisimman erilainen ja eksoottinen (= ei-eurooppalainen). Tässä ympäristössä ja siihen siirtymisessä tulisi olla mahdollisimman vähän byrokratiaa, ja sen
tulisi tarjota suomalaistasoiset sosiaalietuudet. Erityisesti sairaanhoidon saatavuus ja
maksuttomuus korostuvat tärkeinä opiskelijoiden mainitsemina etuusehtoina. Myös
ympäristön puhtaus on suomalaiselle lähtijälle tärkeää – samoin kuin varmuus siitä,
että kyseisessä yhteiskunnassa ei syrjittäisi muukalaista, joka suomalainen maahanmuuttaja siellä olisi.
Omaan elämään ja läheisiin kiinnittyvinä ehtoina nuoret opiskelijat mainitsevat
kiinnostavan työn ja hyvän asunnon löytymisen ja työstä saatavan palkan riittävyyden.
He haluavat myös varmistaa, että voivat halutessaan palata Suomeen jonkin sopivaksi
katsomansa ajan kuluttua. Heidän lähtemisensä ei saisi tuhota nuoreen aikuisuuteen
liittyvää haavetta tai suunnitelmaa omasta perheestä ja kodista, eikä se saisi aiheuttaa
vastustusta läheisissä. Yksin lähteminen on monelle pelottava ratkaisu, rakkaista eroaminen mahdoton tehtävä – heidät olisi siis saatava matkaan mukaan. Varmuus siitä,
että saa uusia ystäviä uudessa ympäristössä, on myös tärkeä ennakkokokemus. Monen
kohdalla lähtöpäätös edellyttää tietoista oman rohkeuden kasvattamista. Ja tärkeintä
on, että uudet olosuhteet natsaavat juuri omiin tarpeisiin ja toiveisiin.
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Monikulttuurisuus: yhteiskunnat vailla suuntaa
ja tiennäyttäjää
Erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen
edistämissäätiö Cupore
Johdanto
Kylmän sodan viime vuosikymmeninä ja jonkin aikaa vielä sen päättymisen jälkeen
länsimaiset yhteiskunnat olivat ikään kuin valmiita. Vaikutti siltä, että merkittävimmät
poliittiset ja taloudelliset perusratkaisut oli jo tehty, kun edustuksellinen demokratia,
markkinatalous ja hyvinvointivaltio oli laajasti hyväksytty yhteiskuntien keskeisiksi pilareiksi. Jäljelle jäi vain ”asioiden hoitamista” vaaleista toiseen, valtiontalouden
kontrollointia, kilpailukyvyn ylläpitämistä ja edistämistä sekä verovaroin tuotettujen
palvelujen suuntaamista kulloinkin tärkeimmiksi katsottuihin kohteisiin.
Varsin nopeasti 1990-luvun kuluessa tilanne kuitenkin muuttui dramaattisesti.
Kyse ei useinkaan ollut yhtäkkisistä muutoksista, vaan pidemmän ajanjakson kehityksistä, jotka joko havaittiin ja tiedostettiin aikaisempaa selvemmin tai joiden vaikutukset kohdistuivat yhteiskunnan toimintoihin aikaisempaa suuremmalla voimalla ja
laajuudella.
Näitä kehityksiä olivat ennen muuta taloudellinen globalisaatio eli koko maailman
muuttuminen yhteiseksi tuotanto- ja markkina-alueeksi, laajat kansainväliset hallintajärjestelmät esimerkiksi talouden, talouspolitiikan ja ympäristönsuojelun aloilla, eurooppalaisen yhdentymisprosessin syveneminen ja laajeneminen, vakavat poliittiset ja
sotilaalliset kriisit esimerkiksi Balkanilla, Afrikassa ja Lähi-idässä, radikaalin poliittisen
islamin voimistuminen ja siihen liittyvät terrori-iskut sekä kansainvälisen muuttoliikkeen kasvu ja muodonmuutokset.
Tällä hetkellä länsimaat ovat – ajoittain suurista puheista huolimatta – vailla selkeätä suuntaa ja suunnannäyttäjää. Selkeät visiot puuttuvat sekä kansallisella että esimerkiksi Euroopan unionin tasolla siitä, minkälaisten perusrakenteiden varassa länsimaisten arvojen mukaista sosiaalista, taloudellista, kulttuurista ja poliittista elämää
voidaan viedä eteenpäin niin, että asetettuja tavoitteita voidaan saavuttaa tehokkaasti
ja että järjestelmä on läpinäkyvä ja ymmärrettävä myös kansalaisten perspektiivistä.
Tässä kirjoituksessa keskityn näistä aihealueista ainoastaan yhteen, siirtymään
yhtenäiskulttuurisista kansallisvaltioista etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden
sävyttämiin monikulttuurisiin yhteiskuntiin. Tälläkään alueella takaisin ei enää ole –
ainakaan sivistynyttä – tietä, mutta toisaalta myöskään tulevaisuuden suunta ei ole
selvillä.
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Kansallisvaltioiden Eurooppa ja muuttoliike
Eurooppa on maastamuuttomaiden maanosa. Suurten löytöretkien jälkeen Euroopasta
suuntautui noin viidensadan vuoden ajan mittavaa muuttoliikettä erityisesti Pohjoisja Etelä-Amerikkaan, eteläiseen Afrikkaan sekä Oseaniaan. Maastamuutto on olennainen osa monien maiden kuten Kreikan, Irlannin ja Italian historiallista identiteettiä.
Länsimaiseen sosiaaliseen ja poliittiseen ajatteluun sisältyy myös jo varsin kaukaa
historiasta käsitys valtion, yhteiskunnan ja kulttuurisen yhteisön tiiviistä keskinäisestä kytköksestä. Tämä kytkös sai lisää voimaa alleen yhteiskuntien nykyaikaistumisen
yhteydessä, kun nationalistisen maailmankuvan mukaisesti alettiin ajatella, että ihmiskunta jakautuu kansoihin, joista jokaisella kuuluu olla oma valtionsa, ja jokaisessa
valtiossa tuli puolestaan olla vain yksi kansa. Nykyaikaisten valtioiden keskinäiset valtakamppailut sekä pyrkimykset edellä mainitun maailmankuvan käytännön toteutukseen muodostavat verisimmät luvut Euroopan historiassa.
1900-luvulla alkoi hitaasti kehittyä suhteellisen toimiva kansallisten vähemmistöjen tunnustamisen ja oikeuksien toteutumisen malli, jossa vähemmistöille tai eri kansallisuusryhmille annettiin tiettyjä poliittisia, taloudellisia ja/tai kulttuurisia oikeuksia
ja vapauksia ja jossa nämä puolestaan luopuivat pyrkimyksistä hajottaa valtiota tai
muuten haastaa sen yhteiskunnallista integriteettiä. Tämän mallin käytännön toteutukset vaihtelevat suuresti eri puolilla länsimaita, ja tunnetusti prosessi on vieläkin
kesken esimerkiksi Pohjois-Irlannissa, Espanjan Baskimaalla ja jaetussa Kyproksessa.
Toisen maailmansodan jälkeen kansainvälinen muuttoliike alkoi kuitenkin muuttaa eurooppalaisten yhteiskuntien etnisiä ja kulttuurisia rakenteita tavalla, johon havahduttiin kunnolla vasta viime vuosituhannen viimeisinä vuosina. Aluksi eurooppalaisten siirtomaavaltojen purkautuminen ja työvoiman tarve toivat ihmisiä erityisesti
läntisen Euroopan nopeimmin kehittyviin maihin. Toisessa vaiheessa maahan pysyvästi jääneet henkilöt alkoivat yhdistää ja muodostaa perheitään, mikä jatkoi muuttoliikettä, vaikka työvoiman rekrytointi muodollisesti öljykriisin aikoihin lopetettiinkin.
Kolmannessa vaiheessa globaali pakolaisuus alkoi suuntautua myös Eurooppaan aikaisempaa suuremmassa laajuudessa.
Kotouttamispolitiikan mallit
2000-luvulle tultaessa maahanmuutto alkoi ylittää maastamuuton myös Euroopan
reunoilla, kuten Irlannissa, Espanjassa, Kreikassa ja Suomessa. Maahanmuuttajien ja
heidän jälkeläistensä osuus väestöstä on joissain läntisen Euroopan maissa jopa neljännes tai viidennes. Suurissa kaupungeissa, kuten Amsterdamissa, Lontoossa, Pariisissa
tai Tukholmassa, muutos on vielä suurempi, erityisesti nuorten ikäluokkien kohdalla.
Useimmissa maissa ajateltiin – nykyperspektiivistä katsottuna aivan liian pitkään
– että maahanmuuttajat ovat vierastyöläisiä, jotka palaavat aikanaan takaisin kotimaihinsa. Vaikka tätä paluumuuttoa on aina jonkin verran tapahtunutkin, suuri osa
muuttajista on jäänyt uusiin asuinmaihinsa pysyvästi. Heidän kotouttamisessaan menetettiin paljon kallista aikaa, jota ei saada koskaan takaisin.
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Kun muuttoliike ja sen seuraukset alettiin hiljalleen tunnustaa, Euroopassa ilmeni
kolme kotouttamispoliittista perusmallia. Esimerkiksi ranskalaisen republikanismin
mukaisesti ajateltiin, että valtio on yksi ja jakamaton ja että maahanmuuttajilla on
sekä oikeus että velvollisuus ottaa itselleen ranskalainen identiteetti ja siis assimiloitua
ranskalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Alankomaissa, Britanniassa ja Ruotsissa
noudatettiin puolestaan multikulturalistista politiikkaa, jossa yhteiskunnan uusilla
jäsenillä oli oikeus oman kielensä ja kulttuurinsa säilyttämiseen. Saksassa puolestaan
toteutettiin eriytettyä mallia, jossa vierastyöläisillä – Saksassa käytettiin pitkään tätä
termiä – oli suhteellisen laajat sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet, mutta käytännössä
olemattomat mahdollisuudet saada Saksan kansalaisuutta.
Vuosituhannen taitteessa nämä perusmallit alkoivat lähentyä toisiaan: Saksassa
uudistettiin radikaalisti kansalaisuuslainsäädäntöä, multikulturalistissa maissa alettiin
vaatia maahanmuuttajien sopeutumista vallitsevaan kieleen ja kulttuuriin ja Ranskassa
on puolestaan otettu varovaisia askeleita vähemmistöjen tunnustamisen ja islamin uskon julkisen tukemisen suuntaan. Samalla oli käynyt selväksi, että keskinäisistä eroista
huolimatta kaikissa näissä maissa esiintyi muun muassa väestön eriytymistä, maahanmuuttajien syrjäytymistä, toisen sukupolven aiheuttamia järjestys- ja muita ongelmia,
uusoikeistolaista radikalismia sekä syrjintää ja rasismia.
Identiteettipoliittinen nuorallatanssi
Nykyistä eurooppalaista maahanmuutto- ja kotouttamispoliittista keskustelua leimaa
ennen muuta neuvottomuus. Monissa maissa on esiintynyt jonkinlaista uusnationalismia, jonka puitteissa on haettu esimerkiksi kansallisen identiteetin perinteisiä rakennuspuita, korostettu yhteisiä normeja ja arvoja sekä laadittu historiallisia ja kulttuurikaanoneita. Muukalaisvastaiset puolueet ja poliitikot ovat menestyneet laajasti ympäri
Eurooppaa.
Reaktio on tietyssä mielessä ymmärrettävä, mutta suuri osa siitä on kuitenkin Euroopan tulevaisuuden kannalta hyödytöntä. Jo tähänastisen muuttoliikkeen seurauksena Eurooppaan syntyy uusia etnisiä ja kulttuurisia väestöryhmiä, jotka laajuudessaan
ylittävät pienimpien maiden, kuten Suomen, koko väestön. Islam on peruuttamattomasti osa eurooppalaista uskonnollista maisemaa, vaikka jotkut poliitikot haluavat jopa julistaa Koraanin kielletyksi kirjaksi. Ei ole myöskään realistista olettaa, että
muutto Eurooppaan loppuisi lähitulevaisuudessa.
Toisaalta monimuotoistumisen hyväksyminen ei tarkoita sitä, että kaikki uusi ja
erilainen pitäisi hyväksyä ja ottaa avosylin vastaan. Toimivan liberaalin yhteiskunnan
yhtenä tunnusmerkkinä voidaankin pitää sitä, että se kykenee tarjoamaan laajan paletin vapauksia ja oikeuksia sekä yksilöille että ryhmille mutta samalla vetämään rajat
sille, mikä ei ole enää sallittua tai suvaittua esimerkiksi yksilön oikeuksien, ilmaisun- ja
mielipiteen vapauden tai miesten ja naisten tasa-arvon takaamiseksi. Mikään ei myöskään kiellä säilyttämästä arvokkaiksi katsottuja ja yhteenkuuluvuuden tunteen kannalta tärkeitä kansallisia perinteitä tai instituutioita.
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Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisessa eurooppalaisessa yhteiskunnassa
– ja myös Euroopan unionissa – joudutaan miettimään uudelleen yhteiskunnan perusarvoja ja -elementtejä sekä rakentamaan sellaisia kestäviä ratkaisuja, joiden varassa
monimuotoisuudelle annetaan tilaa vaarantamatta yhteiskunnan koossapysymistä sekä
kansainvälisesti hyväksyttyjen oikeuksien ja vapauksien toteutumista. Tämä mietintätyö vaatii paljon julkista keskustelua, jonka taakse tarvitaan runsaasti luotettavaa tietoa. Tässä prosessissa monet maat ovat valitettavasti vielä ihan lähtökuopissa.
Lopuksi
Aloitin tämän kirjoituksen kuvaamalla länsimaisten yhteiskuntien nykyajan haasteita
laajalla rintamalla. Uusien kansallisten identiteettien rakentaminen samoin kuin toimivien instituutioiden luominen eri väestöryhmien välisille suhteille ja eri väestöryhmiin kuuluvien ihmisten oikeuksien toteutumiselle ovat todellakin vain osa suurempaa
kokonaisuutta. Muut pulmat liittyvät esimerkiksi kansalaisten tosiasiallisiin vaikutusmahdollisuuksiin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen talouden perusteita vaarantamatta sekä ympäristönsuojelun ylikansallisiin toimenpiteisiin.
Kaikki nämä ongelmavyyhdet vaativat pikaista tarttumista, koska muuten kuilu
länsimaisten ihanteiden ja arjen todellisuuden välillä on vaarassa kasvaa kestämättömän suureksi. Haluaisin kuitenkin sijoittaa maahanmuutto- ja kotouttamispoliittiset
keskustelut tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksessä asioiden eturiviin. Nimittäin jos yhteiskuntien annetaan hajota – mikä voi tapahtua sekä väestöryhmien marginalisoitumisena tai segregoitumisena että poliittisena radikalisoitumisena – ne voivat menettää
kykynsä toimia mielekkäästi ja tehokkaasti myös kaikilla muilla suurten kysymysten
osa-alueilla.
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Suomen romanien historia -projekti
FT, projektijohtaja Panu Pulma

Puhe ”Romanit Euroopassa − selviytymisstrategioita ja vähemmistöpolitiikkaa” -seminaarissa 17.11.2009.

Suomen romaniväestöllä on takanaan jotakuinkin 500 vuoden historia näillä leveysasteilla. Nykyisen tietämyksemme mukaan ensimmäiset romanit tulivat Tanskasta
Ruotsiin 1510-luvulla, ja Tukholman kautta romanien kulkureitit levittäytyivät niin
pohjoiseen kuin itään, Ahvenanmaan kautta Suomen puolelle.
Romaneihin suhtautumisesta Ruotsin aikana siis 1500–1700-luvuilla tunnetaan
vain lähdemerkintöjä, ja nekin valikoituneita, ristiriitaisia ja tulkinnanvaraisia. Näiden, pääosin normatiivisten, lähteiden vähäisten merkintöjen perusteella on sittemmin tehty monennäköisiä johtopäätöksiä romanikansasta ja heidän suhteestaan maan
niin sanottuun valtaväestöön varhaisina aikoina. Historian vähäinen tutkiminen on
johtanut helppoihin yleistyksiin ja myyttien rakentamiseen, joita on sittemmin käytetty vähemmistöpoliittisina argumentteina suuntaan ja toiseen.
On varsin tyypillistä, että kun niin sanottu valtaväestö on käsitellyt romaniväestöön liittyviä asioita niin säätyvaltiopäivillä kuin pitäjänkokouksissa aikoinaan tai
eduskunnassa ja kunnanvaltuustoissa myöhempinä aikoina, on mielipiteiden taustalla erilaisiin historiallisiin traditioihin liittyviä ”varmoja totuuksia”, jotka ovat eläneet
omaa elämäänsä sukupolvelta toiselle.
Tämä ilmiö ei ole merkityksetön tänäänkään, sillä tämänkin päivän maahanmuutto- ja vähemmistöpoliittiset puheenvuorot ovat täynnä historiallisia ja kulttuurisia
yleistyksiä, joilla uskotaan voitavan ratkaista oikea suhtautumistapa kehen tahansa yksilöön, ryhmistä nyt puhumattakaan. Tämä kokemus on historiallisesti katkeran tuttu
niin Euroopan romaneille kuin juutalaisillekin.
Niin kauan kuin historiantutkimus on nojannut siihen ohueen aineistokerrokseen,
joka on syntynyt päätöksentekoelinten tai poliittisten propagandavälineiden tarkoitushakuisina lausumina, on kuva vähemmistöistämme jäänyt ”vinon peilin heijastumiksi”, yksipuolisiksi ja ongelmallisiksi, myös valtaväestön näkökulmasta.
Silloin kun tutkijat ovat välittäneet nähdä enemmän vaivaa ja pureutuneet arkipäivän historiaa valaiseviin lähteisiin, kuva on alkanut monipuolistua ja muuttua vivahteikkaammaksi. Vähin erin on alkanut paljastua se suuri historiallinen mysteeri,
kuinka ylipäänsä on mahdollista, että romaniväestö on voinut elää ja kasvaa näillä
köyhillä korpimailla ja viranomaisaineistojen perusteella perin vihamielisessä ympäristössä. Onkin niin, että romanien olemassaolo meidän kansallisena vähemmistönämme
perustuu – ei niinkään vuosisataiseen vainoon vaan vuosisataiseen vuorovaikutukseen.
Tämän vuorovaikutuksellisuuden ymmärtäminen ja tunnustaminen merkitsee
sitä, että me voimme historiallisesti ymmärtää olevamme tekemisissä alati muuttuvien
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ilmiöiden kanssa. Romanien elinkeinot ovat muuttuneet, kieli on muuttunut, tavat ja
kulttuuri ovat muuttuneet tämän vuorovaikutuksen myötä. Ja samalla he ovat painaneet omat jälkensä myös valtaväestön kulttuuriin.
Mutta millainen tämä vuorovaikutus on ollut, millaisia siinä tapahtuneet muutokset? Mikä romanikansan sosiaalisessa elämässä ja kulttuurissa on ollut pysyvää, mikä
muuttuvaista? Millaisen panoksen romanit ovat antaneet suomalaisen yhteiskunnan
kehitykselle, miten eri väestöryhmät ovat toisiinsa sopeutuneet?
Perinteen ja historian tutkimuksessa on vähin erin luovuttu vanhasta uskomuksesta, jonka mukaan kaikilla kansoilla on jonkinlainen muuttumaton ja ikiaikainen
alkuperästä juontuva olemuksensa, ja eri kansojen ja väestöryhmien vaiheita on ryhdytty tutkimaan konkreettisina, historiallisesti muuttuvina ilmiöinä. Näin on astuttu
pitkä askel siihen suuntaan, jossa ihmisten elämän realiteetit on mahdollista tuoda
päivänvaloon ilman mytologiaa, ilman kuvitelmia ikuisesti muuttumattomista ryhmäidentiteeteistä.
Viime vuosien aikana kiinnostus maamme niin sanottuja vanhoja vähemmistöjä
ja niiden historiaa kohtaan on ilahduttavasti lisääntynyt. Sekä tataarien, juutalaisten
että saamelaisten historia on jo saanut lukuisia tutkijoita liikkeelle. Ilahduttavasti on
kasvanut myös kiinnostus romanikulttuuria ja -historiaa kohtaan. Olemme saaneet
nauttia korkeatasoisista tutkimuksista esimerkiksi perinteentutkimuksen alalla, musiikkitieteessä ja romanikielen tutkimuksessa.
Kasvavaa kiinnostusta osoittaa myös huhtikuussa 2010 Helsingissä järjestettävä
laajapohjainen tapahtuma ”Unohdettu kansanmurha” toisen maailmansodan aikaises86
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ta romaniholokaustista. Tapahtumaan liittyvässä kansainvälisessä tutkimusseminaarissa tutkaillaan myös Suomen romanien kohtaloita sodan jaloissa.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralla on nyt velvoittava ja vaativa tehtävä, kun se
on ottanut toteuttaakseen historiantutkimuksellisen projektin, jolla ei ole Euroopassa esikuvaa. Kuinka kirjoittaa sellaisen vähemmistöryhmän historia, jolla ei ole omaa
kirjoitettua perinnettä ja jonka historiaa kuvaava aineisto on pääosin peräisin mitä
suurimmassa määrin repressiivisten organisaatioiden, kuten järjestys- ja oikeusviranomaisten arkistoista.
Kun opetusministeriö teki päätöksen Suomen romanien historia -hankkeen rahoittamisesta, oli taustalla Romaniasiain neuvottelukunnan aloite. Tämän aloitteen
tekeminen ja osoittaminen Valtioneuvostolle vuonna 2006 osoittaa, että maamme romaniväestöä edustavat järjestöt yhtäältä ymmärtävät, kuinka tärkeää on tuntea totuus
oman kansan menneisyydestä, ja toisaalta katsovat suomalaisella historiantutkimuksella olevan niin korkea ammattitaito, että tutkimuksen objektiivisuuteen ja totuudellisuuteen pyrkimiseen voi ehdottomasti luottaa.
Suomen romanien historia -tutkimusprojektin toteuttavalla Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralla on merkittävät kokoelmat romaneja koskevaa perinne- ja muistitietoaineistoa. SKS järjestää myös uuden muistitietokeruun, jonka ytimessä on nimenomaan historiaprojektinkin lähtökohta: vuorovaikutus romanien ja niin sanotun
enemmistöväestön välillä. Lisäksi projekti tulee toteuttamaan oman haastatteluohjelman, joka valmistellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä romaniväestön edustajien
kanssa.
Historiahankkeen onnistumisen ehdoton ja välttämätön ehto on, että tutkimustyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden ja romanien välillä. Yhteys toteutuu
paitsi käytännön tutkimustyön tasolla myös siten, että projektin tieteellisessä ohjausryhmässä on mukana romanijäsen ja lisäksi tutkijoiden tueksi perustetaan laaja historiatoimikunta, jonka jäsenistä puolet nimittää Romaniasiain neuvottelukunta. Alusta
alkaen projektia on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä romanijärjestöjen edustajien kanssa, ja tämä yhteistyö tulee jatkumaan projektin loppuun saakka.
Projektimme tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen yleisesitys Suomen romanikansan vaiheista, mutta projekti tulee järjestämään myös seminaareja ja muita tilaisuuksia, joiden avulla vahvistetaan yhteyttä myös muualla maailmassa, erityisesti tietenkin Euroopassa tehtävään romanihistorialliseen tutkimukseen.
Suomen romanien historia -projekti on tieteellinen tutkimusprojekti, jonka onnistuminen on myös poliittisesti tärkeää. Se antaa esimerkin myös muulle Euroopalle:
valtioilla on velvollisuutensa vähemmistöjään kohtaan ja yksi näistä velvollisuuksista on totuuden selvittäminen omien vähemmistöjen vaiheista ja kohtaloista, olkoon
totuus kuinka kirvelevä hyvänsä. Realistista vähemmistöpolitiikkaa on helpompi
rakentaa tosiasioiden tuntemisen ja tunnustamisen varaan. Se on myös itse kunkin
väestöryhmän oman identiteetin ja kansallisen itseymmärryksen kehityksen kannalta
hedelmällisempää. Vaikka oman kansan vaiheisiin liittyvillä myyteillä on tunnetusti
tärkeä paikkansa kansallisten identiteettien muotoutumisessa ja rakenteessa, ei projekKirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture
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timme tarkoituksena voi olla myyttien vahvistaminen vaan niiden purkaminen.
Siksi onkin helppo sanoa, että vaikka Suomen romanien historia -projekti on poliittisesti tärkeä, se on alusta loppuun ennen muuta tieteellinen projekti, jonka tavoitteena on vain ja ainoastaan todenmukaisen kuvan antaminen romaniväestön vaiheista
ja niihin vaikuttaneista sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä. On hienoa, että Valtioneuvosto
on antanut tälle hankkeelle tukensa alusta alkaen – me tutkijat lupaamme olla osoitetun luottamuksen arvoisia, tinkimättömiä tutkijoita.
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Moninainen Eurooppa
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Gustaf Mauritz Armfelt ja suomalainen
suurmiesmyytti
Fil. lic. Rainer Knapas

Puhe ”Gustaf Mauritz Armfelt – aikansa valtiomies” -seminaarissa 16.10.2007.

Mikä on myytti? – Aito myytti on eri kulttuureissa ollut sidoksissa uskontoon, mytologiaan ja jumaltarustoon ja sen kulttitapahtumiin. ”Epäaito” myytti on historiankirjoituksen, kirjallisuuden, politiikan tai julkisuuden konstruoima julkisuuden kertomus,
lähellä perinteistä kirkollista pyhimystarua, legendaa. Maallisissakin pyhimystaruissa
esitellään ihmetekoja, sankareita ja moraalisia esimerkkejä, hyvässä ja pahassa arvioitaviksi.
Kuten aito mytologiakin vaatii historiankirjoitus omat temppelinpalvelijansa yliopistoissa ja akatemioissa, museoissa ja tutkimuslaitoksissa ylläpitämään itse rakentamiaan konstruktioita, kirjoittamaan kirjoja, järjestämään näyttelyitä, pystyttämään
patsaita ja paljastamaan muistolaattoja. Kiistat menneisyyden ja sen merkkihenkilöiden todellisesta merkityksestä ja luonteesta kuuluvat historian alan oppineisuuden
perusvalmiuksiin, ja historiankirjoituksen myytit ovat aina dekonstruoitavissa oman
aikansa – nykyajankin – taustaa vasten.
Kansallisvaltion historiankirjoituksen perusta laskettiin Suomessa 1800-luvun kuluessa, kun vanhemmissa ruhtinasvaltioissa kunniakas menneisyys oli otettu valtiolliseen suojeluun jo aikaisemmin. 1800-luvun kansallinen historiankirjoitus muodostui
yleensä kehityskertomukseksi, pääosissa useimmiten kielellisesti määritelty kansa ja
kansakunta sekä sen johtavat edustajat, suurmiehet. Tutkijat, kirjailijat ja taiteilijat
esittivät kansakunnan historian sarjana tapahtumakuvia, käännekohtia ja suurmiesten
urotekoja. Kansainvälisesti, esimerkiksi Ranskassa, ”kuninkaat ja filosofit” – Ludvig
XIV, Voltaire, Rousseau – ovat edustaneet suurmiesten vanhinta kerrostumaa, sotasankareiden ohella. Sotasankarit, kuten Suomessa Mannerheim, ovat edelleen pitäneet
kärkisijoja eri maiden suurmiesten arvostusta koskevissa kyselyissä ja tutkimuksissa.
Suomen kaltaisissa maissa, joissa ei ollut tarjolla kuninkaita tai filosofeja, löytyi historiasta kuitenkin aina sotasankareita ja myös aatteen ja hengen suurmiehiä, kulttuurin
heeroksia.
Kustaa III rakensi oman hallitsijan roolinsa nimenomaan jatkumona samannimisten edeltäjiensä, Kustaa Vaasan ja Kustaa II Adolfin, maineen varaan sodan ja rauhan
töissä Ruotsin hyväksi. Kuninkaiden ja ruhtinaiden parissa vahvistettiin omaa ja hallitsijahuoneen asemaa historian avulla. Venäjällä Katariina Suuri näki itsensä Pietari Suuren työn jatkajana ja tilaamansa tunnetun Pietaria esittävän ratsastajapatsaan jalustan
kirjoituksessa hän kiteytti sanomansa: Petro primo – Catharina secunda.
Suomen suuriruhtinaanmaalla ei ollut juuri omia historiallisia ruhtinaita, joiden
varaan 1800-luvulla olisi voitu rakentaa jatkuvuutta. Sen sijaan 1800-luvulle tyypilliKirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture
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sen yleisen historismin mukaisesti meiltäkin löytyi kansakunnan historian ”ensimmäisiä”, ”uranuurtajia”, ”perustajia” – kulttuurin heeroksia eri aloilta. Näistä rakennettiin
suurmiesten historiallinen galleria kuvittamaan kansallista synty- ja kehityskertomusta. 1800-luvulla elävät ja kuolleet suurmiehet rakensivat yhdessä menneisyyttä. J. V.
Snellman lanseerasi Henrik Gabriel Porthanin sivistyksen ja tieteen suurmieheksi,
Suomen ensimmäisen valtakunnallisen patsaskeräyksen yhteydessä. Porthania esittävä
suurmiespatsas paljastettiin 1864 Turussa, ja ”Porthanin ajasta” muodostui julkisessa
tietoisuudessa eräänlainen esikansallinen kulttuurin kultakausi. Jo muutamaa vuotta
aikaisemmin, 1857, oli suurin historiallisin juhlamenoin vietetty kristinuskon Suomeen saapumisen 600-vuotisjuhlia. Keskeisenä henkilöitymänä tässä oli luonnollisesti
suomalaisten kastaja ja ensimmäinen piispa, ”kansallispyhimys” Pyhä Henrik.
J. L. Runebergin Vänrikki Stålin tarinoissa (1848 ja 1860) esiteltiin Suomen sodan
sankareiden henkilögalleriaa, ja sodan 50-vuotismuisto aiheutti 1850-luvun lopulla jo
runsaastikin uudelleenarviointeja sankareista ja pettureista. Z. Topelius kiteytti Maamme-kirjassaan ensimmäisen kerran 1875 kansanomaisempien suurmiesten elämäntarinoita yhteisen kansan sankaruutta edustamaan, kuten karhunkaataja Matti Kitunen.
Yrjö Koskinen, jonka Oppikirja Suomen kansan historiasta 1869 esitti tiivistelmän
suomalaiskansallisesta historian kehityskertomuksesta, nosti päällimmäiseksi kansallistietoisuuden nousun, sen esivaiheet kautta aikojen ja vastaavasti sankareiksi kansan
puolella olleet, jälkikäteen suomenmielisiksi julistetut historian suurmiehet. Nämä
Yrjö Koskisen suurmiehet olivat taistelleet Ruotsin vallan ajan poliittista, taloudellista
ja sivistyksellistä ”sortoa” vastaan Suomen kansan vapautuksen puolesta. Luonnollista
oli, että Armfeltin aikalaisesta, G. M. Sprengtportenista ja hänen itsenäisyyshaaveistaan saatiin esikuva tulevaisuudelle, kansalliselle ja valtiolliselle itsenäisyydelle. ”Syntysanojen” lausuminen, orastamisen, kasvun ja kukoistuksen vaiheet sovellettiin kansanrunouden ja kasvitieteen maailmasta myös historian kielenkäyttöön.
Ruotsinmieliset historiantutkijat korostivat taas voimakkaasti Ruotsin vallan ajan
myönteistä perintöä yhteiskuntajärjestyksessä ja kulttuurin aloilla. He löysivät puolestaan Per Brahen hänen kuolemansa 200-vuotisjuhlinnan merkeissä 1880. Brahe yhdisti Ruotsin ja Suomen historian; yliopiston perustajana 1640 hän oli kulttuuriheeros
ja kenraalikuvernöörinä ”hyvän hallinnon” perikuva. Sprengtporten oli tältä näkökannalta katsottuna taas haihatteleva maanpetturi.
1900-luvulle tultaessa suurmiesten rintamat vakiintuivat ja Suomen itsenäistymisen jälkeen 1800-luvun kieli- ja historiapohjaiset kiistat jonkin verran laantuivat.
”Perustajia”, ”ensimmäisiä” ja ”uranuurtajia” tosin haettiin ja löydettiin lisää. Suomenkielinen kulttuurihistoria rakensi jatkumoa Väinämöisestä, Agricolan, Porthanin, Arwidssonin ja Snellmanin kautta nykyaikaan. Tieteistä ja taiteista haettiin lisää
suurmiehiä, kuten ensimmäinen suomalainen säveltäjä Erik Tulindberg, ensimmäinen
kuvanveistäja Erik Cainberg, Suomen kemian isä Johan Gadolin sekä suuri joukko
muita, siihen saakka melko unohdettuja nimiä.
Vasta itsenäistynyt ja 1920-luvulla sangen militarisoitunut tasavalta tarvitsi historiastaan sotaisia esikuvia: taistelijoita, sissipäälliköitä ja strategeja. Näin löydettiin Suo92
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Maanpakolaisen kohtalo. Armfelt Italian maisemissa 1793, edessään Caesarin ja Kustaa
III:n rintakuvat, jotka olivat aikansa poliittisten murhien uhreja. Louis Gauffierin maalaus. (Museovirasto, valokuvaaja Ritva Bäckman).
messa syntynyt Augustin Ehrensvärd, joka Suomenlinnan (uusi nimi vuodelta 1918!)
ansiosta voitiin katsoa Suomen puolustus- ja idänpolitiikan edelläkävijäksi. Sprengtporten oli uudelleen ajankohtainen ”suomalaisen upseerikoulutuksen perustajana” Savossa Kustaa III:n aikana.
Suomen historia Ruotsin osana 1700-luvulla ja vuoteen 1809 saakka oli jossain
määrin ongelmallinen. Tutkijat löysivät runsaasti todisteita Suomen ja suomalaissyntyisten suurmiesten panoksesta koko valtakunnan hyväksi, mutta myös todistuskappaleita Suomen ja Ruotsin eriytymisestä, joista saattoi rakentaa snellmanilaisen
kansallisen tietoisuuden esivaiheita. Ruotsin hovin lähipiirissä olivat Armfeltin ohella
vaikuttaneet suomalaissyntyiset kustaviaanit, hovitallimestari Adolf Fredrik Munck ja
Johan Fredrik Aminoff. Kustaa III:n kuoleman jälkeen valtakuntaa johtanutta ja jälkimaailman parjaamaa Gustaf Adolf Reuterholmia, Armfeltin leppymätöntä vihollista,
kutsuttiin ”suomalaiseksi suurvisiiriksi”.
Suurmieskeskeinen, kansallinen historiakuva on 1900-luvun jälkipuoliskolla joutunut uudelleenarvioinnin kohteeksi. Toisaalta suurmieshahmoja on, kuninkaista alkaen, dekonstruoitu ja esitetty uudessa valossa, toisaalta on kollektiivinen, yhteiskuntarakenteita ja niiden muutoksia korostava poliittis-taloudellinen historiantutkimus
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ollut kauan jossain määrin vieraantunut suurmieskeskeisyydestä. 2000-luvulle tultaessa on kiinnostus historian henkilöhahmoihin ja yksilöiden merkitykseen historiassa
taas tullut mukaan kokonaiskuvaan.
Alkavaa suomalaisen intelligentsian kritiikkiä yltiökansallista suurmieskulttia vastaan edustaa esimerkiksi Tuomas Anhavan runo Ylioppilaslehdessä 1957, ”Kantaatti
yhdelle falsetille”, historian ja suomen opettajien ”laulujuhlilla 29 p:nä helmikuuta
1957”.
(martellato)
...
niin on selvä, niin kuin lausui
suuri supisuomalainen
Augustin Ehrensvärd
(en man av folket, fastän lärd,
en finne, fastän adelsman,
ja just ja, det var han!),
(recitativo)
nimittäin että seiso tässä omalla pohjallasi äläkä luota vieraan apuun
millä hän kuten kaikki ajattelevat suomalaiset vaistomaisesti tietävät
tarkoitti, ettei Ruotsin eikä r... Ranskan eikä Saksan ... ettei yleensä
kenenkään apuun ja ettei mies mene vieraan kielen vipuun.
Suomessa korostui koko 1900-luvun alkupuoliskon ajan vielä kansallis-sivistyksellissotilaallinen perusviritys suurmiehiä koskevassa kirjoittelussa. Ruotsissakin tosin vaalittiin sotakuninkaiden Kustaa II Adolfin, Kaarle XII:n ja suurvalta-ajan muistoja ajoittain korostetustikin ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Sen jälkeen siellä siirryttiin
enemmän kulttuuriheerosten linjalle: sodassaan epäonnistunut Kustaa III muistettiin
Ruotsin akatemian, oopperan ja teatterin perustajana. Koko Ruotsin sinänsä sotaisa
ja konflikteja täynnä ollut 1700-luku muuttui auvoiseksi kesäiseksi idylliksi, omien
kansallisten suurmiesten, Linnén ja Bellmanin johdolla.
Gustaf Mauritz Armfeltin asema suomalaisena suurmiehenä alkoi vakiintua
1900-luvun alkuvuosina. Taustalla oli ehkä riittävä ajallinen etäisyys, sata vuotta hänen
kuolemastaan, sekä aktivoitunut elämäkerrallinen tutkimus, joka ensimmäistä kertaa
saattoi nojautua Armfeltin omiin jälkeensä jättämiin arkistolähteisiin. Ensimmäisen
suuren kolmiosaisen elämäkerran kirjoitti Lundin yliopiston kirjastonhoitaja Elof
Tegnér 1883–1887. Suomessa kiinnosti vielä tässä vaiheessa eniten Armfeltin merkitys vuoden 1809 jälkeisessä, muotoutumassa olleessa suuriruhtinaskunnassa, joka oli
keskeisenä kohteena seuraavassa suuressa elämäkerrassa, Carl von Bonsdorffin neliosaisessa teoksessa vuosilta 1930–1934. Armfeltin ”kevytmielinen” elämä Kustaa III:n
suosikkina ja hänen seikkailunsa eri puolilla Eurooppaa ja Venäjää esitettiin lähinnä
taustana vakiintumiselle ja ”Suomen miehen” todellisille valtiomiesteoille.
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Åminnen kartano Halikossa. Päärakennusta uudistettiin täysin Armfeltin viimeisinä
elinvuosina; hän ei kuitenkaan koskaan ehtinyt nähdä sitä valmiina. Nykyinen omistaja
Björn Wahlroos on 2000-luvulla palauttanut kartanon entiseen loistoonsa. (Museovirasto,
valokuvaaja Kaj Dahl).
1890-luvun loppuvuosista alkaen historiantutkimuksen tähtäimessä oli erityisesti
muutenkin vuosien 1808–1809 tapahtumat ja Suomen liittäminen Venäjän yhteyteen
historiallisena, perustuslaillisena ja valtio-opillisena ongelmana. Tyypillinen sankarinäkemys Armfeltista on esillä Ernst Neoviuksen (Nevanlinna) kirjoituksessa Valvojassa
1899:
”Turvattomina olivat maamme asiat ajelehtineet Venäjän suuressa pääkaupungissa kolmatta vuotta. Mutta silloin palasi isäinsä maahan Suomen monivaiheinen, monilahjainen
poika, jonka elämän iltahetket kohtalo vielä oli säästänyt synnyinmaansa siunaukseksi. Kustaa Mauri Armfelt muutti kesällä 1811 Suomeen ja tuli seuraavana syksynä isänmaansa
edustajaksi valtaistuimen luo, apunansa Suomen miehistä muodostettu ”Suomen asiain komitea”. Aleksanteri I:sen suomalainen rakennus oli saanut välttämättömän täydennyksensä.
Nyt oli Suomi tosiasiassa suuriruhtinaskunta, hallitsijaansa välittömillä siteillä yhdistetty.”
Samoja äänenpainoja toistettiin sittemmin hakuteoksissa ja tietosanakirjoissa. Vanhassa ”mustassa tietosanakirjassa” Santeri Ivalo kirjoitti 1909: ”Suomen on syytä kiitollisuudella muistaa tätä monivaiheista, lahjakasta, joskin huikentelevaista poikaansa, sillä
hän oli mukana tehokkaasti vaikuttamassa Suomen olojen vakaantumiseksi omintakeiselle kannalle.” Vielä Kansallisessa elämäkerrastossa vuodelta 1927 Kustavi Grotenfelt kirjoitti:
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”Kustaa Mauri A. on varmaankin huomattavimpia miehiä, joita Suomi on synnyttänyt.
Vaihteleva oli hänen elämänsä ollut ja vienyt hänet vuoroin maanpakoon ja kuoleman
partaalle, vuoroin kunnian ja mahtavuuden huipulle. Kahden loistavan ja etevän hallitsijan, Kustaa III:n ja Aleksanteri I:n, kaikkivaltiaana suosikkina hän oli ollut. – – Siten
on A. epäilemättä syvemmin kuin useimmat muut painanut leimansa Suomen vastaiseen
kehitykseen.”
Armfeltin ansioksi luettiin myös niin sanotun Vanhan Suomen – Venäjän 1721 ja
1743 valtaamien Itä-Suomen alueiden – yhdistäminen muuhun Suomeen vuoden
1812 alusta; hän olikin henkilökohtaisesti keskusteluissaan keisarin kanssa ollut vaikuttamassa asiaan. Armfeltin kasvavaan suurmiesasemaan Suomessa 1920- ja 1930-luvuilla oli vaikuttamassa Carl von Bonsdorffin elämäkerran lisäksi myös J. R. Danielson-Kalmarin 1920–1933 julkaisema valtaisa aineisto Armfeltin aikakaudesta, Suomen
valtio- ja yhteiskuntaelämää 18:lla ja 19:lla vuosisadalla. Tässä tuotiin julki paljon uutta
henkilötietoa kustavilaisen ajan ja Aleksanteri I:n ajan poliittisesta elämästä. 1930-luvun tietynlaiseen Armfelt-renesanssiin nojaten historiallisista romaaneistaan tunnettu Tatu Vaaskivi saattoi 1939 julkaista laajan ja aikakauden kulttuuria erinomaisesti
kuvastavan Loistava Armfelt-nimisen romaanin, edelleen tämän lajin eturivin teoksia
maassamme. Mika Waltarin historiallisen romaanituotannon vuoksi Vaaskivi on ehkä
aiheetta jäänyt unohduksiin.
Armfeltista ilmestyi jo 1940 saksankielinen, sittemmin samoin usein unohdettu
elämäkerta, Johannes Öhqvistin Ein König und sein Günstling. Schicksal und Tragik
einer heroischen Freundschaft. – Tässä mainitut kohtalo, tragiikka ja herooinen ystävyys kuuluivat erottamattomasti Armfeltin elämänvaiheisiin. Öhqvist sai itsekin saksalaissuuntauksensa vuoksi osakseen jälkimaailman unohduksen. Ruotsissa, Armfeltin
”suuremmassa kotimaassa”, Armfelt-tutkimus ei juuri edistynyt 1900-luvulla, hän
kulki osin vieläkin maanpetturin maineessa Sprengtportenin rinnalla. Stig Ramelin
uusi, moneen painokseen yltänyt Armfelt-elämäkerta vuodelta 1997 merkitsi suurta käännekohtaa ja osui muutenkin yksilöiden merkitystä korostavaan ajan henkeen.
Armfelt-myytti sai uusia piirteitä: hän ei ollut sen enempää ruotsalais- kuin suomalaiskansallinenkaan poliittinen suurmies, huikentelija tai petturi, vaan oman aikakautensa
perikuva, kosmopoliitti Euroopan näyttämöllä. Silti hän pystyi tarttumaan poliittisiin
kysymyksiin usein otollisina hetkinä ja henkilösuhteillaan operoimaan oman maansa
hyväksi.
Gustaf Mauritz Armfeltia oli Ruotsissa kohdannut pitkään, vuoden 1794 kuolemantuomion jäljiltä, eräänlainen virallinen ”muiston kieltäminen”, damnatio memoriae. Jo omana elinaikanaan hän oli kuitenkin aloittanut historiallisen maineensa vaalimisen julkaisemalla puolustuskirjoituksia ja järjestämällä omat paperinsa huolellisesti
jälkimaailmaa varten. Suomessa Armfeltia on tarvittu kansallisten suurmiestemme
joukkoon viimeisen sadan vuoden aikana mitä moninaisimpiin tarpeisiin. 1900-luvun alussa hän esiintyi Suomen puolustajana Pietarissa vuoden 1809 jälkeen, 1920- ja
1930-luvuilla jo laajemmin aikakautensa Ruotsin ja Suomen poliittisen ja sotilaallisen
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eliitin elämäntavan täysiverisenä edustajana ja 1990-luvulta alkaen eräänlaisena yleiseurooppalaisena kulttuurilähettiläänä. Hän yhdisti elämässään kaksi suurta aikakautta, aikaa ennen Ranskan vallankumousta ja Napoleonin valtakautta. Maantieteellisesti
hän oli kotonaan koko Euroopassa Venäjää myöten, hoveissa ja taistelukentillä, Napolista Savitaipaleelle.
Armfelt oli aatelin tai hovimiesluokan tapaan yli- tai ehkä pikemminkin transkansallinen, ranskan kielellä operoiva eturivin hahmo aikana, jolloin kansallisvaltioita ei
vielä ollut Euroopassa. Nykyisen Euroopan intellektuaaliseen ja historialliseen maantieteeseen hän sopisi erinomaisesti Suomen täysivaltaiseksi edustajaksi. Armfeltin vertaisia mutta jälkimaailman huomattavasti paremmin kohtelemia suurmiehiä on ollut
kaikissa maissa, ja Armfeltin maineen kansainvälistäminen olisi ehkä seuraava askel
hänen vaikutushistoriassaan. – Suomen tai Ruotsinkaan suurmiesten historiaa ei voi
ymmärtää ilman vertailevaa aikalaisaspektia, jolloin on mentävä nykyisten rajojemme
ulkopuolelle. Suomeen on jäänyt omana ajankuvanaan Gustaf Mauritz Armfeltin ja
koko suvun laaja arkisto sekä suuri esineellinen jäämistö, pukuja ja kunniamerkkejä
myöten, Kansallismuseossa ja Turun maakuntamuseossa, hänen kartanonsa Åminne
Halikossa ja lukuisat muut konkreettiset muistot. Tämän päivän Helsinki Suomen
pääkaupunkina on sekin suurelta osin Armfeltin aikaansaannosta. Hän oli 1812 mukana vakuuttamassa keisari Aleksanteri I:ä tämän päätöksen välttämättömyydestä sitomaan Suomen oma tulevaisuus kiinteämmin Venäjän yhteyteen. Ruotsi ja Turku
jäisivät historiaan, niin kuin ne olivat jääneet Armfeltin omaankin.
Historian suurmiesmyytit elävät entisistä ja jatkuvasti uudistuvista kertomuksista. Gustaf Mauritz Armfeltin kuolemasta tulee 2014 kuluneeksi kaksisataa vuotta, ja
tällöin olisi jälleen sopiva julkisen uudelleenarvioinnin aika. Missä viipyy Armfeltin
patsas, milloin perustetaan Armfelt-seura, onko tulossa Armfeltin koottuja teoksia?
Historiankin suurmiehet on jatkuvasti löydettävä uudelleen, aktualisoituina. Kuka
voisi olla ajankohtaisempi nykyisessä integroituvassa Euroopassa kuin Gustaf Mauritz
Armfelt, esimerkillinen korkean tason vaikuttaja ja verkostoitumisen hallitsija.
Armfelt-kirjallisuutta:
Elof Tegnér, Gustaf Mauritz Armfelt 1–3, 1. painos, Tukholma 1883–1887, toinen laaj. painos 1894–1894.
Carl von Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt 1–4, Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland
212–215, Helsinki 1930–1934.
Stig Ramel, Gustaf Mauritz Armfelt 1757–1814. Dödsdömd kungagunstling i Sverige – ärad statsgrundare i
Finland, Tukholma 1997, myös suomeksi ja ranskaksi.
Rainer Knapas (julk.), Resan till Italien. Gustaf Mauritz Armfelts resedagbok 1783–1784, Tukholma 1997.
Torsten Hartman, De tre gustavianerna. G. M. Armfelt, J. F. Aminoff och J. A. Ehrenström, Helsinki 1899.
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Portugalin historiasta

Professori Timo Riiho, Helsingin yliopisto
Kirjoitus perustuu Portugali-illassa 22.11.2007 pidettyyn esitelmään ”Katsaus Portugalin historiaan”.

Ma laulan sankareita mainioita:
rannasta lännen, maasta Lusuksen
he laivaan nousi, halkoi ulapoita,
joit’ ennen matkannut ei ihminen.
Kovia kestäen he kohtaloita
pääs ohi Ceylon-saaren kaukaisen
ja maahan, missä oudot kielet soivat,
he uljaan, uuden valtakunnan loivat.
Tämä Portugalin kansalliseepoksen Lusiadien (Luis de Camões 1572; suom. Tyyni
Tuulio) alkusäkeistö kuvaa yhä merenkulun ja suurten löytöretkien merkitystä Portugalin historiassa ja portugalilaisessa mentaliteetissa. Portugali on Euroopan vanhimpia
itsenäisiä valtioita. Sen katsotaan itsenäistyneen Leónin kuningaskunnasta 24. kesäkuuta 1128 käydyn São Mameden taistelun tuloksena. Taistelun voittajaksi selviytynyt
ruhtinas Afonso Henriques julistautui Portugalin kuninkaaksi vuonna 1139. Tällöin
Portugalin vastasyntyneen kuningaskunnan alue kattoi ainoastaan nykyisen Pohjois- ja
Keski-Portugalin.
1200-luvun puoliväliin mennessä maa oli laajentunut nykyiseen Etelä-Portugaliin
(Algarveen) saakka siellä vallinneen muslimihallinnon tultua karkotetuksi. Siitä lähtien Portugalin valtion maantieteelliset rajat ovat pysyneet lähes muuttumattomina.
1200- ja 1300-luvuilta alkaen portugalilaiset käänsivät katseensa kohti etelää ja ryhtyivät etsimään jalansijaa Afrikan rannikolta. Löytöretkien kultakausi sijoittuu 1400-luvulle. Portugalilaiset valtasivat Ceutan 1415, Madeiran 1419 ja Azorit 1427–1431.
Portugalin imperiumi haki itselleen tukikohtia Afrikan rannikolta tasaiseen tahtiin:
Etelä-Marokosta 1434, Mauretaniasta 1448 ja Kongosta 1483. Bartolomeu Dias kiersi
Hyväntoivonnniemen 1487, ja Vasco da Gama saapui Intiaan vuonna 1498. Vuonna
1500 Pedro Alvares Cabral ”löysi” Brasilian. Paavi oli Tordesillasin sopimuksella 1494
jakanut koko uuden maailman Portugalin ja Espanjan kesken. Sopimuksen mukaan
Portugalille kuuluivat jo löydetyt ja tulevaisuudessa mahdollisesti löydettävät alueet
sen rajan itäpuolella, joka kulki etelästä pohjoiseen 370 leguaa (vähän alle parituhatta
kilometriä) itään Kap Verden saarista; rajan läntiset alueet kuuluivat Espanjalle.
Portugalista Itä- ja Länsi-Intiaan lähetettyjen laivastojen matkat olivat erittäin
vaarallisia. Portugalilaiset olivat kehittäneet erinomaisen laivanrakennus- ja navigaatiotaidon; kaikesta huolimatta vain osa matkaan lähetetyistä laivoista palasi takaisin
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Portugaliin, sillä osa haaksirikkoutui, upposi tai katosi. Kotimaassa matkoja seurattiin tarkasti ja niitä koskevia kronikoita laadittiin: luotiin kokonainen uusi kirjallisuudenlaji ”Traagisten merimatkojen historia” (História Trágico-Marítima). Jokaisessa laivasto-osastossa oli komentajan ja alusten päälliköiden lisäksi korkea Portugalin
kruunun virkamies, jonka tehtävänä oli huolehtia arvokkaan lastin toimittamisesta
kuningashuoneen edustajille Lissabonissa matkan päättyessä. Yhdenkin maustelaivan
lasti oli miljoonien arvoinen – kyseessä ei ollut mikään nappikauppa. Koko Eurooppa
tarvitsi mausteita, joiden toimittaminen oli ennen portugalilaisten löytöretkiä ollut
täysin riippuvainen maurien karavaanireiteistä, jotka kulkivat autiomaiden halki Intiasta Lähi-itään. Löytöretkihistorian tunnetuimpiin dokumentteihin kuuluu Pero Vaz
de Caminhan kirje Portugalin kuninkaalle vuodelta 1500. Cabralin laivasto-osaston
saavuttua Brasiliaan osastosta erotettiin yksi alus, joka lähetettiin heti takaisin Lissaboniin muiden jatkaessa kohti Intiaa. Alus vei mukanaan Caminhan kirjeen, jossa
lyhyesti kuvaillaan Brasilian itärannikkoa ja sen asukkaita ja jossa samalla ilmoitetaan
Portugalin kuningashuoneelle, että löydetyt alueet on otettu haltuun ja julistettu Portugalin omaisuudeksi.
1400- ja 1500-lukujen löytöretkeilyssä käytettiin sen ajan huipputeknologiaa; sekä
teknologia itse että sen avulla tehdyt löydöt olivat valtiosalaisuuksia, hyvinkin verrattavissa nykyajan avaruus- ja sotateknologiaan.
1500-luvun alussa Portugalissa asui arviolta kaksi miljoonaa ihmistä. Tämä pieni Atlantin rantavaltio oli kuitenkin noin sadassa vuodessa onnistunut luomaan kauppamahdin, joka ulottui Kiinaan ja Japaniin saakka. Seuraavina vuosisatoina osa imperiumista
joutui muiden eurooppalaisten siirtomaavaltioiden, kuten Hollannin ja Englannin
alaisuuteen. Viimeiset Portugalin siirtomaaimperiumin jäänteet (esim. Angola ja Mosambik) itsenäistyivät vasta niinkin myöhään kuin 1974 tapahtuneen neilikkavallankumouksen jälkeen.
Jäljelle jäi silti
kieli- ja kulttuuriimperiumi.
Camõesin kirjoittaman Lusiaditkansalliseepoksen
yksi tarkoitus oli
ylistää portugalilaisia merenkulkijoita, jotka prinssi
Henrik Purjehtijan
johdolla olivat luoneet imperiumin.
Sen toinen tarkoitus oli kohottaa
Portugali samaan Lusitanian provinssi
100
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sarjaan muiden eurooppalaisten kulttuurimahtien kuten Ranskan ja Italian kanssa. Eepoksen nimi Lusiadit viittaa roomalaiseen Lusitanian provinssiin, jonka alueella nykyinenkin Portugali sijaitsee. Camões halusi korostaa Portugalin kreikkalais-roomalaisia
juuria. Löytöretkissä yhdistyivät pyrkimys rikastua maustekaupalla, halu käännyttää
uusia kansoja kristinuskoon ja levittää uljasta roomalaisperäistä kulttuuria. Portugalilaisten tutkimusmatkoissa on kyse puolueettomastikin arvioiden lähes uskomattomasta urotyöstä; eipä ihme, että Portugalin kansallislaulukin viittaa tähän nostalgisessa
sävyssä (suom. Sulamit Reenpää):
Sankarit meren,
kansa jalo,
kansakunta urhea ja kuolematon.
Portugali nyt nostakaa
loistoon uuteen.
Portugalilaisuuden juuria on kuitenkin syytä etsiä 1000–1200-lukujen historiallisesta
tilanteesta. Kuten muutkin Pyreneiden niemimaan kansat, Portugali on tulosta roomalaisuuden ja germaanivaikutteiden
yhdistelmästä. Germaaniheimoja saapui
niemimaalle 400-luvulta alkaen. Suhteellisen vähäinen määrä Keski-Euroopasta tulleita miehittäjiä (arviolta vain
noin parisataatuhatta) alisti niemimaan
sotilaallisesti valtaansa ja loi sinne läänityksiin perustuvan feodaalijärjestelmän.
Jonkin aikaa nykyisessä Pohjois-Portugalissa ja Galiciassa oli oma germaanikuningaskuntansa (sveebit, suevi). 500ja 600-luvuilla koko niemimaa kuului
länsigoottien kuningaskuntaan, jonka
pääkaupunki oli Toledo. Goottien valta
romahti vuonna 711, jolloin islamilainen arabi- ja berberiarmeija valloitti niemimaan aivan sen pohjoisimpia kolkkia
lukuun ottamatta. Satakunta vuotta
myöhemmin oli jo käynnistynyt prosessi, joka tunnetaan eurooppalaisessa historiankirjoituksessa nimellä Reconquista.
Koko niemimaan osalta se päättyi vasta
vuonna 1492 yhdistyneen Kastilian ja
Aragonian kuningaskunnan hallitsijoiReconquistan eteneminen
den Isabellan ja Ferninandin kukistaessa
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Granadan maurikuningaskunnan. Portugalista maurit häädettiin jo 1249.
Keskiajalla Portugalin poliittisen ja kulttuurielämän keskukset olivat pohjoisessa
(Porto, Guimarães, Coimbra). Maan nimikin (Portus Cale) juontaa juurensa Porton
kaupunkiin ja sitä ympäröivään alueeseen. Pohjois-Portugalilla ja Galicialla oli kiinteä
yhteys, ja niissä puhuttiin samaa kieltä (galego-português). Syntyi kansankielinen runous, niin sanotut laulukokoelmat (cancioneiros), jotka saivat vaikutteita Etelä-Ranskan
provencelaisista trubaduureista. Santiago de Compostelaan johtavat pyhiinvaellusreitit
yhdistivät alueen muuhun Eurooppaan. Muinaisportugali oppineen runouden kielenä
oli käytössä Kastiliassakin, jonka omakielinen lyriikka syntyi myöhemmin.
Vaatimattomasta nykyisessä Pohjois-Portugalissa sijainneesta kieli- ja kulttuurialueesta oli vuosisatojen varrella kehkeytynyt valtava kauppaimperiumi. Maan demografinen paino ei kuitenkaan riittänyt sen säilyttämiseksi alkuperäisessä kukoistuksessa.
Alusmaat ja siirtokunnat sijaitsivat kaukana ja olivat alttiita kilpailijoiden hyökkäyksille. Espanjan ja Portugalin läheinen dynastinen suhde johti siihen, että Portugali
joutui vuosiksi 1580–1640 Espanjan kruunun alaisuuteen. Portugalin nuori kuningas
Sebastião oli päättänyt seurata esi-isiensä jalanjälkiä ja lähteä valloitusretkelle PohjoisAfrikkaan. Alcácer-Quibirin taistelussa Marokossa vuonna 1578 Portugalin armeija
kärsi tappion ja Sebastian-kuningas katosi. Portugalin kansa jäi kuitenkin elättelemään
toiveita siitä, että kuningas joskus palaisi, koska hänen ei tiedetty kuolleen. Portugalilaisten muutenkin voimakas kaukokaipuu ja menetettyjen sankarien muisteleminen
sai tästä vielä lisää pontta; syntyi sebastianismi, elämänasenne, jossa passiivisina odotetaan pelastajaa.
Portugali pyrittiin sulauttamaan Espanjaan, mutta vuonna 1640 käydyn lyhyen
sodan jälkeen Portugali sai taas oman kuninkaan (João IV). Espanjaan liittyvät ongelmat olivat nekin omiaan heikentämään Portugalin valtaa merentakaisilla alueilla: osa
siirtomaista jäi pysyvästi Espanjan haltuun. Portugalin ensimmäisiä tukikohtia Kiinassa oli Macao. Se oli myös viimeinen, koska se liitettiin Kiinan kansantasavaltaan vasta
vuonna 1999. Lisäksi se oli ainoa, joka 1500- ja 1600-luvuilla kieltäytyi tunnustamasta
Espanjan valtaa. Siitä muistona nyt jo käytöstä pois jääneessä Macaon vaakunassa luki
teksti: ”Jumalan nimen kaupunki, ei ole toista uskollisempaa” (Cidade do Nome de
Deus Não Há Outra Mais Leal). Imperiumi alkoi natista liitoksissaan liki samoihin
aikoihin kuin se oli luotu. 1500-luvun loistokauden jälkeen alkoi taantuma. Myöhemmin Brasiliaan suuntautunut siirtolaisuus verotti Portugalin väestöpohjaa.
Kun Portugali on pieni valtio Euroopan länsilaidalla ja kun sillä on suuri itäinen
naapuri Espanja, se on luonnollisista syistä joutunut suuntautumaan merentakaisille
alueille. Siksi ei ole niinkään hämmästyttävää, että portugalilaisilla on ollut läheinen
suhde englantilaisiin jo 1300-luvulta alkaen. Tämä kirjattiin ensimmäistä kertaa vuonna 1386 Windsorin sopimuksessa, jossa virallisesti todettiin maiden välinen kauppaa
ja kalastusta koskeva allianssi. Portugalilais-englantilaisten suhteiden erikoislaatuisin ja
tunnetuin lopputulos ovat portviinit ja madeira. 1700-luvun alussa englantilais-ranskalaisissa kauppasuhteissa vallitsi kriisi, ja englantilaiset tekivät portugalilaisten kanssa
sopimuksen, jonka nojalla Portugalista voitiin ostaa korkealaatuisia viinejä halvemmal102
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la kuin Ranskasta. Douro-joen
yläjuoksun alueella sijaitsevien viinitilojen tuotanto meni
englantilaisille. Porton kaupunkiin, josta viini on saanut
nimensä, syntyi merkittävä
brittikauppiaitten yhteisö. Viinien säilyvyyden parantamiseksi niihin sekoitettiin muuta
alkoholia ja tason varmistamiseksi tynnyreitä rahdattiin
maapallon ympäri laivojen
ruumissa. Muistona tästä lähes kaikkien maineikkaitten
portviinien nimet ovat englantilaisia.
Marraskuun 1. päivänä
vuonna 1755 Lissabonia kohtasi suuronnettomuus, maanjäristys ja tsunami, jotka tuhosivat lähes koko kaupungin.
Löytöretkien eteneminen
Maan sisäinen taloustilanne
ei muutenkaan ollut vahva, ja
siirtomaaimperiumi oli alkanut rapautua. Valtaa pitivät kirkko ja muut konservatiiviset
voimat, ja Portugali oli kaikin puolin uudistamisen tarpeessa. Onni onnettomuudessa oli, että Britanniasta vaikutteita saanut pääministeri Sebastião de Melo, Pombalin
markiisi, sai kuningas José I:ltä lähes diktatoriset valtuudet maan jälleenrakennukseen.
Koitti modernisoinnin ja katolisen kirkon vallan vähentämisen kausi. Lissabon rakennettiin muutamassa vuodessa uudestaan, ja rakennustyössä käytettiin tekniikkaa, jolla
varauduttiin uusiin maanjäristyksiin. Aateliston valta kapeni huomattavasti, ja erilaisia
uudistuksia toteutettiin keskushallinnosta käsin.
Napoleonin sodat toivat Portugalille uusia vastoinkäymisiä. Ranskalaiset joukot valtasivat Lissabonin vuonna 1807, ja hallitsijahuone pakeni Brasiliaan. Rio de Janeirosta
tuli Portugalin pääkaupunki. Brasilian julistautuessa itsenäiseksi 1822 Lissabon sai takaisin statuksensa Portugalin pääkaupunkina. Portugalin viimeisen suhteellisen tukevasti vallassa istuneen kuninkaan João VI:n vanhimmasta pojasta Pedro I:stä oli tullut
Brasilian ensimmäinen keisari, ja hänestä tuli myös lyhyeksi aikaa samalla Portugalin
kuningas Pedro IV. Yhdistynyt monarkia kohtasi kuitenkin vastustusta kaikkialla. Portugalissa tästä seurasi pitkä sekaannuksen ja vaihtelevien hallitusten kausi. Monarkia
palautettiin, vaikka vallanperimyksestä kiisteltiin ja jopa sodittiin jonkin aikaa.
1800-luvun lopulle ja koko 1900-luvun alkupuolelle oli leimallista jyrkkä vastakkainasettelu ”liberaalien” ja konservatiivien välillä. Monarkian korvasi lokakuun
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5. päivän vallankumouksessa 1910 ensimmäinen tasavalta, jossa kantavana voimana
oli Portugalin tasavaltalaispuolue PRP. Tasavaltalaishallituksen ensimmäisiin tehtäviin
kuului taantumuksen linnakkeena pidetyn katolisen kirkon vallan vähentäminen.
Luostarit ja uskonnolliset sääntökunnat lakkautettiin ja niiden omaisuus takavarikoitiin. Lisäksi toteutettiin laajoja yhteiskunnallisia uudistuksia: muun muassa valtio ja
kirkko erotettiin toisistaan, avioero sallittiin ja uskonnonopetus poistettiin koulusta.
Lyhyessä ajassa tasavalta ajautui kuitenkin totalitaariseen suuntaan; välillä oli jopa
muutamien kuukausien diktatuurikausia. Monarkistit yrittivät tuloksetta kaapata
vallan takaisin aseellisesti, ja vallassa oli kymmeniä hallituksia alle kahdenkymmenen
vuoden jaksolla. Sekasorron kauden päätti vuonna 1926 sotilasvallankaappaus, jonka
seurauksena oli toinen tasavalta. Tämän tasavallan johdossa oli vuodesta 1933 alkaen
niin sanotun Portugalin uuden valtion (Estado Novo) perustaja António de Oliveira
Salazar. Siirtomaavalta heikkeni entisestään. Intian itsenäistyttyä Portugali menetti
sielläkin viimeiset enklaavinsa (mm. Goan). Salazarin seuraajan Marcelo Caetanon ja
samalla puolifasistisen ”uuden valtion” kukisti vasta vuoden 1974 neilikkavallankumous, joka loi pohjan kolmannelle tasavallalle. Portugalin siirtomaavaltakausi päättyi
lopullisesti Afrikassa olevien merentakaisten maakuntien (mm. Angola ja Mosambik)
itsenäistyessä.
Portugalin kansakunta on syntynyt monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta.
Mahdollisesti kelttiläisiä alkujuuria, roomalaistuminen, germaanivaikutteet, varsinkin
eteläosassa vahvat arabivaikutteet ja sitten vuosisatojen aikana kaukomailta tulleet arkkitehtuuria (esim. azulejos), ruokakulttuuria ja sanastoa koskevat lisät. Kun katselee
tätä parituhatvuotista panoraamaa, tulee miettineeksi, mistä tässä prosessissa on ollut
kyse? Mahtava kauppaimperiumi, joka on nyt supistunut pieneen Portugalin tasavaltaan, jossa on vähän yli kymmenen miljoonaa asukasta ja jonka talous ei ole Euroopan unionin parhaimpia. Mieleen tulee erilaisia kysymyksiä: minne ovat kadonneet
merentakaisten maiden rikkaudet, eikö Portugalissa 1500-luvulta alkaen pystytty rakentamaan tarpeellista taloudellista infrastruktuuria vai katosivatko rikkauksien tuotot
Keski-Euroopan pankkeihin ja kuinka suuren osan rikkauksista omi itselleen katolinen
kirkko? Kun ajattelee sitä, että neilikkavallankumouksen tapahtuessa 1974 Portugalin
tasavallan lukutaidottomuusprosentti laskettiin kymmenissä, ei voi olla tulematta siihen johtopäätökseen, että oli liiallisesti luotettu siihen, että imperiumin ylläpitämiseksi riittää pelkkä taloudellinen ja sotilaallinen voima ja vierailta mailta tulevat tuotteet.
Jollakin tapaa, sekavien 1900-luvun alkuvuosikymmenien jälkeen ei näköjään käynyt
selväksi, että koko kansan sivistäminen ja ottaminen mukaan yhteisen hyvän edistämiseksi olisi todella ollut tarpeen. Kaikesta tästä huolimatta Portugali on neilikkavallankumouksen jälkeen osoittanut kykynsä paitsi jatkaa vakaasti demokratian tiellä,
myös absorboida entisten merentakaisten siirtokuntiensa asukkaita, joiden perinteet
rikastuttavat monin tavoin lusitaanista kulttuuria.
Karttojen lähde:
Atlas da Língua Portuguesa na História e no Mundo, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 1992.
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Keskieurooppalainen Slovenia
Toimittaja Yrjö Lautela

Kirjoittaja piti esitelmän aiheesta Slovenia-illassa 7.5.2008.

Sloveenit kuuluivat Habsburgien valtakuntaan yli 500 vuotta. Sloveenin kielen säilyttäminen ja sen aseman vahvistaminen oli heidän keskeinen tavoitteensa keisarikunnassa. Pääkaupungissa Wienissä sloveenien ja myös tshekkien alueita pidettiin saksankielisen Itävallan osina. Tämä yhteinen kohtalo ja yhteinen kamppailu saksalaisuutta
vastaan vahvistivat osaltaan sloveenien yhteyksiä tshekkeihin ja Keski-Eurooppaan.
Slovenialaisen historiakäsityksen pääpilarit ovatkin kuuluminen Keski-Eurooppaan – ei Balkanille – ja tietoisuus siitä, että oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen
on keskeinen kansallinen pyrkimys.
Sloveenien oman kielen ja kulttuurin säilyminen oli vuosisatojen ajan ensi sijassa
talonpoikien ylläpitämän suullisen perinteen varassa, koska aatelisto puhui etupäässä
saksaa. Siksi uskonpuhdistuksella oli ratkaiseva merkitys sloveenin kielen säilymisessä
ja sillä on keskeinen osa Slovenian historiankirjoituksessa.
Protestanttinen pappi Primoz Trubar, joka loi Slovenian kirjakielen, onkin nimetty ”Slovenian kansan isäksi”. Hän kirjoitti vuonna 1550 sloveeninkielisen aapisen ja
käänsi muun muassa Uuden testamentin sloveeniksi. Vaikka vastauskonpuhdistus hävitti protestanttisen uskon Sloveniasta lähes kokonaan, Trubarin työ jäi elämään.
Ensimmäisen maailmansodan aikana sloveenien ahdinko kasvoi Italian liityttyä
1915 sotaan ympärysvaltojen puolelle, kun sille luvattiin laajoja alueita sloveenien ja
kroaattien asuttamien alueiden länsiosista. Sloveenit taistelivatkin sitkeästi itävaltalaisten ja saksalaisten rinnalla italialaisia vastaan. Samalla voimistuivat pyrkimykset
eteläslaavien yhteenliittymiseen. Ensin tavoiteltiin Slovenian, Kroatian ja BosniaHertsegovinan yhdistymistä, ja sodan viimeisinä päivinä sloveenien ja kroaattien johtomiehet hyväksyivät yhdistymisen Serbian kanssa perustettavassa Serbien, Kroaattien
ja Sloveenien kuningaskunnassa.
Uudesta valtiosta (vuodesta 1929 Jugoslavia) tuli vastoin sloveenien toiveita serbijohtoinen keskitetty valtio. Perustuslain mukainen keskusjohtoisuus ei kuitenkaan
aikaa myöten vaikuttanut sloveenien jokapäiväiseen elämään kovinkaan paljon. Maakunnan johtomiehet olivat sloveeneja, ja virallinen kieli oli sloveeni.
Slovenia kehittyi myös taloudellisesti verraten ripeästi. Se käytti hyväkseen jo
1800-luvulla eteläisiin kumppaneihinsa saavuttamaansa etumatkaa, joka kasvoi edelleen. Slovenialaisten koulutustaso oli myös selvästi korkeampi kuin muissa Jugoslavian
osissa.
Epäyhtenäinen Jugoslavia sortui muutamassa päivässä Saksan hyökkäyksen edessä
1941. Vastarinta käynnistyi kuitenkin varsin pian, myös Sloveniassa jo muutaman viiKirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture
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kon kuluttua. Kuten muissakin Jugoslavian osissa, Sloveniassa suhtautuminen miehittäjiin kuitenkin vaihteli yhteistoiminnasta aseelliseen vastarintaan. Yhteistoimintaan
ajoi osaa sloveeneista antikommunismi eli Titon partisaanien vastustaminen.
Toisen maailmansodan tapahtumat ja sodan jälkiselvittelyt muodostavat edelleen
jakolinjan Slovenian politiikassa. Vedettäessä rajoja toisen maailmansodan jälkeen Slovenia sai takaisin osan Italialle edellisessä sodassa siirtyneistä alueista.
Titon Jugoslavia merkitsi Slovenialle askelta kohti itsenäisyyttä, koska Slovenia
muodosti nyt selkeästi valtiollisen yksikön, vaikkakin Jugoslaviaan kuuluvan osatasavallan. Vuonna 1974 hyväksytty uusi perustuslaki antoi lisää valtaoikeuksia osatasavalloille liittohallituksen kustannuksella.
Slovenia kehittyi edelleen taloudellisesti muita Jugoslavian osia nopeammin. Silti Sloveniassa oltiin tyytymättömiä talouden kehitykseen. Siellä vertailtiin tilannetta
markkinatalousmaihin, ei muuhun Jugoslaviaan. Tito piti Jugoslavian koossa sekä kovilla otteilla että taktikoimalla, mutta taloudellisesti maa ajautui vähitellen yhä pahempiin vaikeuksiin.
Tito kuoli 1980, ja järjestelmä alkoi horjua. Kosovossa puhkesi levottomuuksia
1981. Kosovo voimisti sloveenien halua irtautua Jugoslaviasta, koska he eivät halunneet olla tekemisissä serbien ja albaanien ristiriitojen kanssa.
Sloveniassa syntyi sisäistä liikehdintää, vaihtoehtokulttuureja ja kritiikkiä valtion
epädemokraattisuutta ja erityisesti armeijaa kohtaan. Slobodan Milosevicin noustua
Serbian johtoon Slovenia ja Serbia ajautuivat välirikkoon, vaikka Milosevicin ja häntä
tukeneiden serbinationalistien poliittiset tavoitteet olivat lähinnä Kosovossa, BosniaHertsegovinassa ja Kroatiassa.
Tammikuussa 1990 Slovenian edustajat marssivat ulos Jugoslavian kommunistiliiton kokouksesta, jolloin liitto käytännössä hajosi. Keväällä Sloveniassa ja Kroatiassa
järjestettiin vapaat vaalit. Vuoden lopulla Sloveniassa järjestettiin kansanäänestys, jossa
ylivoimainen enemmistö tuki esitystä, jonka mukaan tasavalta julistautuisi itsenäiseksi, ellei Jugoslavian tulevaisuudesta päästäisi sopuun kuudessa kuukaudessa. Kesäkuun
lopulla Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi yhtä aikaa, ja Jugoslavian perintösota alkoi.
Sota kesti Slovenian osalta vain 10 päivää. Jugoslavian liittohallituksen ja armeijan
johdossa oli henkilöitä, joiden mielestä Slovenia oli pidettävä pakolla liittovaltion yhteydessä ainakin niin kauan kuin riittävä yhteisymmärrys olisi saavutettu. Tämä kanta
jäi kuitenkin vähemmistöön. Heinäkuun puolivälissä 1991 Jugoslavian armeija ilmoitti poistuvansa kokonaan Sloveniasta, mikä merkitsi itsenäisyyden tunnustamista de
facto. Ulkovaltojen halu pitää Jugoslavia koossa sekä Kroatian ongelmallisempi tilanne
viivyttivät kuitenkin Slovenian kansainvälistä tunnustamista puolisen vuotta.
Sloveniassa itsenäistyminen nähtiin alusta lähtien Jugoslavian liittovaltion purkamisena, johon perustuslaki antoi mahdollisuuden. Slovenia ei siis eronnut laittomasti
Jugoslaviasta.
Heinäkuun 1991 jälkeen Slovenia rauhoittui. Sodan jatkuminen naapurissa kuitenkin varjosti Sloveniaa. Maahan saapui pakolaisia, ja talous kärsi, kun hajonneen
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Jugoslavian markkinat menetettiin suurimmaksi osaksi. Slovenialaiset yritykset olivat
kuitenkin pureutuneet Länsi-Euroopan markkinoille jo 1960-luvulta lähtien, ja hankittua kokemusta hyödyntäen talous saatiin jälleen kasvuun jo kaksi vuotta itsenäistymisen jälkeen.
Länsi-integraatio oli Slovenian poliittisessa ohjelmassa heti itsenäistymisen jälkeen.
Slovenia vei ainoana uutena jäsenmaana Natoon liittymisen kansanäänestykseen, jossa
66 prosenttia äänestäneistä kannatti jäsenyyttä. EU-kansanäänestyksessä lähes 90 prosenttia kannatti jäsenyyttä.
Tällainen yksituumaisuus ei anna täydellistä kuvaa Slovenian poliittisesta kentästä,
joka on monissa muissa asioissa hyvin jakautunut. Eniten poliittisia mielipiteitä jakaviin kiistoihin on kuulunut suhtautuminen katoliseen kirkkoon, mukaan luettuna kirkon vaatimukset sen aiemmin menettämän maaomaisuuden palauttamisesta. Kaiken
kaikkiaan Slovenian demokratia on osoittautunut vakaaksi. Kroatian kanssa Slovenia
on kiistellyt merirajasta Piranin lahdella. Slovenia jarrutti jonkin aikaa Kroatian EUjäsenyysneuvotteluja, mutta vuonna 2010 maat sopivat välitysmenettelystä.
Laajempi artikkeli aiheesta on julkaistu kirjassa Vuorela, Timo ja Torsti, Pilvi (toim.): 10 uutta tulijaa. Euroopan unioni – erilaisia yhdessä. Ulkoasiainministeriö / Eurooppa-tiedotus, 2004.
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Les aventures de l’idée européenne dans l’opinion
Journaliste Thomas Ferenczi

Conférence à la « Ranska Soirée » le 6 novembre 2008.

Une des faiblesses de l’Union européenne aujourd’hui est sa difficulté persistante à établir un lien de confiance avec les citoyens européens. Le rejet du traité constitutionnel
par les Français et les Néerlandais, puis celui du traité de Lisbonne par les Irlandais,
sont l’expression extrême de cette difficulté, mais beaucoup d’indices donnent à penser
que d’autres pays auraient dit non si les citoyens avaient été consultés par référendum.
Les votes des Français, des Néerlandais, des Irlandais ont fait apparaître au grand jour
la méfiance croissante d’une grande partie de l’opinion publique à l’égard de l’Union
européenne. L’euroscepticisme ne cesse de gagner du terrain dans beaucoup d’États
membres.
Les sondages commandités par la Commission européenne confirment ce sentiment d’incertitude et souvent de rejet, qui ne se limite certainement pas à la France.
Si une active minorité de citoyens européens continue de militer pour la construction
de l’Europe, les autres se partagent entre hostilité et indifférence. Selon la dernière enquête Eurobaromètre du printemps 2008, seulement 48 % des Européens en moyenne
ont une image positive de l’Union européenne. Ce taux est de 49 % en France mais
il n’est que de 44 % en Allemagne, 43 % aux Pays-Bas, 34 % en Finlande, 29 % en
Grande-Bretagne.
Lorsqu’on demande aux personnes interrogées si le fait d’appartenir à l’Union
européenne est une bonne chose, 52 % en moyenne disent oui. Ils ne sont que
48 % en France, 44 % en Finlande, 30 % en Grande-Bretagne. Certes, à la lecture
de ces chiffres, on constate que, dans la plupart des pays, le soutien reste majoritaire
mais, d’une part, les questions posées sont assez vagues pour que les réponses ne soient
pas clairement négatives et, d’autre part, une forte proportion d’Européens, variable
selon les pays, affiche clairement son manque d’intérêt. Tout le monde en convient
aujourd’hui: l’Union européenne doit s’efforcer de combler le fossé qui la sépare des
peuples.
On parle volontiers, à propos de l’Europe, de déficit démocratique. Entendonsnous. Il ne s’agit pas de nier le caractère démocratique des institutions européennes. Le
Conseil, qui représente les États membres, réunit des gouvernements démocratiquement élus. La Commission est désignée par ces gouvernements et ratifiée par le Parlement européen. Le Parlement est élu au suffrage universel direct. Donc, formellement,
l’Union européenne est parfaitement démocratique. Le problème est que sa légitimité
démocratique serait plus forte si les citoyens étaient davantage associés à ses décisions
et si celles-ci étaient précédées, ou accompagnées, de véritables débats, relayés par la
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presse, les partis, les associations, et non pas limités à un petit groupe d’experts en
affaires européennes.
Ces débats ont lieu à Bruxelles et probablement dans certaines commissions des
parlements nationaux. Mais ce n’est pas suffisant. Les discussions qui ont lieu au Parlement européen restent, pour l’essentiel, inconnues des opinions publiques. Et il faut
bien dire que les députés européens eux-mêmes sont souvent inconnus de ceux-là
même qui les ont élus. A quelques exceptions près, ce ne sont pas les personnalités les
plus en vue qui se font élire au Parlement européen, mais souvent des hommes politiques battus dans leur pays et qui n’ont qu’une envie, c’est d’y revenir. Un tiers environ
des eurodéputés français se sont présentés, pour la plupart sans succès, aux élections
législatives en France en 2007.
Même chose pour la Commission. Les commissaires choisis par les gouvernements
nationaux ne sont pas des vedettes politiques, même si cette situation est peut-être
en train d’évoluer. Certains préfèrent occuper des positions dans le gouvernement de
leur pays plutôt que d’aller jusqu’au terme de leur mandat bruxellois, comme ce fut le
cas de Franco Frattini ou de Peter Mandelson dans l’actuelle Commission ou de Michel Barnier dans la Commission précédente. Ceux-là savent bien qu’ils obtiendront
plus de reconnaissance chez eux qu’en exil à Bruxelles. Leurs mandats européens les
éloignent de leur base, notamment parce que la Commission, comme d’ailleurs le Parlement, fonctionne d’une manière trop consensuelle pour permettre aux électeurs de
s’y retrouver. On a beaucoup de mal à distinguer les politiques de droite des politiques
de gauche, qui restent, à tort ou à raison, les repères habituels des citoyens.
Il est vrai que l’Europe s’est construite, depuis 50 ans, à l’écart des peuples. Elle a
été bâtie par des experts, des diplomates, des hauts fonctionnaires, à Bruxelles ou dans
les capitales européennes. Certes elle a été approuvée par les gouvernements ou par
les Parlements aux différentes étapes de son histoire, mais elle n’a jamais été vraiment
au centre du débat public. Elle était critiquée par une partie de l’opinion publique,
notamment en France, où les communistes, à gauche, et les gaullistes, à droite, la
jugeaient trop proche des États-Unis. En même temps il y avait une sorte d’accord
tacite sur l’idée européenne. Après tout, même de Gaulle, revenu au pouvoir en 1958
et peu favorable au projet de Jean Monnet, l’inspirateur de l’Europe unie, a appliqué le
traité de Rome, signé l’année précédente.
La construction européenne était alors portée par des forces politiques puissantes –
les socialistes et les chrétiens-démocrates – pour qui le projet européen était le moyen
de garantir la paix, de préserver la liberté et d’assurer la prospérité. L’Europe était certes
perçue avant tout comme une construction économique, mise en place au moyen de
normes techniques et juridiques qui n’étaient pas de nature à susciter l’enthousiasme,
mais elle était aussi au service de ces objectifs de réconciliation entre les anciens ennemis, de consolidation de la démocratie face aux menaces soviétiques, de rétablissement de la croissance après les ruines de la guerre. Ces perspectives donnaient de bons
arguments aux défenseurs de l’Europe unie et atténuaient les critiques de ceux qui la
combattaient.
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Aujourd’hui l’Europe ne paraît plus aussi nécessaire pour atteindre les objectifs
de paix, de liberté et de prospérité. La réconciliation franco-allemande a écarté toute
menace de guerre, la chute de l’Union soviétique a mis fin aux menaces totalitaires,
l’Europe n’a pas permis aux États d’échapper aux difficultés économiques. Certes, ces
trois objectifs continuent d’inspirer le processus d’élargissement. Il me semble que
l’entrée des anciens pays communistes dans l’Union européenne, y compris celle des
pays des Balkans dans les années à venir, a confirmé la validité de ce projet. L’Union
européenne a assuré le maintien de la paix en Europe de l’Est, même si elle n’a pu empêcher les guerres dans l’ex-Yougoslavie, mais précisément elle s’emploie aujourd’hui,
par ses promesses d’adhésion, à assurer la stabilité de la région. Elle favorise également
en Europe de l’Est le développement des libertés publiques, des droits de l’Homme, de
l’état de droit. Enfin elle a permis le démarrage de la croissance dans les nouveaux et
les futurs États membres. Donc, d’une certaine façon, l’argument de la réconciliation,
de la liberté, de la prospérité fonctionne encore. Mais il fonctionne beaucoup moins
bien dans les anciens États membres, où l’Union européenne n’apparaît plus comme
l’instrument qui rend possibles la paix, la démocratie, la croissance.
Dès lors, la question se pose de savoir comment intéresser les citoyens à l’Europe.
C’est une question de démocratie. A partir du moment où les politiques européennes
influent sur les politiques nationales, il est normal que les peuples en discutent. Surtout, à partir du moment où l’Union européenne n’aspire pas seulement à constituer
une communauté économique, mais veut créer une communauté politique, il devient
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urgent que les peuples y soient mieux associés. Je le répète, la légitimité démocratique
des institutions européennes ne dépend pas seulement des conditions de nomination
ou d’élection des dirigeants, mais aussi de la participation des citoyens.
Si l’Europe souffre d’un « déficit démocratique », c’est parce que son action est
perçue par les citoyens comme lointaine et hors de leur contrôle. Le taux d’abstention
croissant aux élections européennes est un indicateur de ce sentiment. En moyenne, il
était de 45,7 % en 2004 (49,8 % en 1999, 56,8 % en 1994, 58,5 % en 1989, 61 %
en 1984, 63 % en 1979). La chute est régulière. En Allemagne, on est passé de 65,7 %
en 1979 à 43 % en 2004, en France de 60,7 % à 42,7 %, aux Pays-Bas de 57,8 % à
39,3 %. Seule exception, une légère hausse en Grande-Bretagne, de 32,2 % à 38,8 %,
mais le chiffre reste bas. En Espagne, le taux est passé de 68,9 % en 1987 à 54,6 % en
1989, 59,1 % en 1994, 63 % en 1999, 45,1 % en 2004.
On ne mettra pas fin à ce « déficit démocratique » tant que les politiques européennes ne feront pas l’objet d’un vaste débat dans les États membres. L’idéal serait que
ces discussions aient lieu à l’échelle de l’Union, dans un « espace public européen » qui
n’existe pas encore, s’il doit jamais exister un jour. En attendant, il serait souhaitable
qu’elles aient lieu dans chacun des vingt-sept pays. S’il était à la rigueur acceptable de
bâtir une Europe économique à l’écart des opinions publiques, il n’est pas possible de
bâtir une Europe politique sans les citoyens.
Pour que les citoyens s’approprient l’Europe, il faut qu’ils comprennent mieux à
quoi elle sert. Les politiques européennes doivent devenir plus visibles, quitte à être
critiquées. La presse a sa part de responsabilité dans ces difficultés de communication. Elle doit essayer de rendre accessibles des questions techniques complexes. Il me
semble que les derniers événements – la crise financière, les mesures de lutte contre le
réchauffement climatique – ont permis quelques progrès à la fois dans la connaissance
des politiques européennes et dans le sentiment que l’Europe sert à quelque chose.
L’Europe a réagi avec vigueur à la crise financière en se montrant capable de parler
d’une seule voix, malgré les différences entre les États, et en prenant l’initiative d’une
négociation internationale sur la révision du système financier. L’Union européenne a
accru sa visibilité et sa crédibilité auprès de ses citoyens, mais bien entendu tout dépendra du succès ou non de ses politiques.
De même, en proposant un plan ambitieux de lutte contre le changement climatique, l’Europe a montré sa volonté de répondre aux grands défis du XXIe siècle – qui
ne sont plus seulement la paix et la liberté, mais aussi la mondialisation et la préservation de la planète. Là aussi, tout dépendra dont la manière dont l’Union européenne
appliquera, ou non, le plan dont elle débat actuellement et qui suscite beaucoup de
controverses. On pourrait également citer la médiation européenne dans la crise géorgienne, qui a permis à l’Union de faire preuve de son utilité.
Il reste encore beaucoup à faire pour que les opinions publiques s’intéressent enfin
à l’Union européenne. C’est, je le répète, la responsabilité des médias, mais c’est aussi
celle des hommes politiques. En temps ordinaire, les dirigeants nationaux ont souvent
tendance à ignorer l’Europe ou, lorsqu’ils en parlent, à en donner une image négative.
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L’Europe sert traditionnellement de bouc émissaire. Quant aux membres de la Commission et du Parlement européen, ils doivent apprendre à se faire mieux connaître.
Je pense en particulier qu’une plus grande politisation – au bon sens du terme – des
institutions européennes est nécessaire.
Une proposition a été faite par Jacques Delors il y a dix ans. Elle a été reprise ici
ou là. Elle consisterait à lier les élections européennes et le choix du président de la
Commission. Les grandes forces politiques – les sociaux-démocrates, les conservateurs,
les libéraux – feraient campagne, à l’échelle européenne, pour un candidat. Il y aurait
un candidat social-démocrate, un candidat conservateur, un candidat libéral, un candidat Vert, etc. Cela donnerait plus de visibilité aux débats. Cela suppose que les partis
deviennent de vrais partis européens, ce qui est loin d’être le cas, mais cela rendrait plus
transparente la désignation du président de la Commission et cela lui donnerait aussi
plus de poids et plus de crédit auprès des opinions publiques européennes.
Le traité de Lisbonne, comme vous le savez, met plutôt en valeur le président du
Conseil, et non le président de la Commission. Un président du Conseil appelé à devenir permanent (avec un mandat de deux ans et demi renouvelable une fois au lieu de
six mois avec la présidence tournante) et à plein temps. La relation entre le président
du Conseil et le président de la Commission, si l’un et l’autre bénéficient d’une plus
grande visibilité, sera peut-être difficile. Ce sera à eux de l’inventer. On n’en est pas là,
bien sûr, mais tout ce qui peut donner aux responsables européens plus d’autorité, à
condition bien sûr que cette autorité leur soit conférée par les électeurs, va dans le sens
d’une Europe plus démocratique et plus proche des peuples.
A plus long terme, peut-on envisager un espace démocratique européen, qui permettre d’organiser le débat à l’échelle de l’Union au lieu de 27 débats nationaux? Vaste
question. C’est celle d’une éventuelle opinion publique européenne, qui dépasserait
les clivages nationaux. Une occasion a été manquée au moment de la ratification du
traité constitutionnel, lorsque la perspective d’un référendum européen a été écartée.
Pour que naisse cet espace public européen, il faut que se multiplient les échanges
entre les Européens, quel que soit leur pays, pour qu’ils se comprennent mieux d’un
pays à l’autre, d’une société à l’autre, que les idées circulent mieux, que les cultures se
confrontent, que l’intérêt des uns pour les autres s’accroisse. Il reste un long chemin
à parcourir, mais il n’est jamais trop tard pour commencer. Et il est heureux que des
initiatives comme celle-ci favorisent cet effort de communication et de dialogue.
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Ranskalaisuus Suomessa ja suomalaiset Ranskassa:
historiaa vuosilta 1900 ja 2008
FT Kristina Ranki

Puhe Ranska Soirée -tapahtumassa 6.11.2008.

Arvoisa suurlähettiläs, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kuulijat,
Historian tehtävä on kertoa meille siitä, mitä joskus on ollut, jotta voisimme muodostaa kuvan tämän päivän kulttuurista, politiikasta, mentaliteeteista. Aniharvoin voidaan
kuitenkaan historiaakaan tutkia päätymättä vertaamaan sitä nykypäivään – kysymykseen sen erilaisuudesta tai samanlaisuudesta, kontinuiteettiin tai diskontinuiteettiin.
Suomen katse on vuonna 2008 muun muassa EU:n puheenjohtajuuden vuoksi kiinnittynyt Ranskaan – tähän Euroopan rakastamaan ja Eurooppaa rakastavaan maahan.
On paikallaan valaista sitä suhdetta, joka näillä kahdella maalla on ollut kauan ennen
viime kevään suomalaisen kulttuurikauden huippuhetkiä Ranskassa. Kahden vuosisadan perspektiivissä on ranskalaisuudesta ja eurooppalaisuudesta tullut suomalaisille
yhä läheisempiä, samalla kun omaa kansallista identiteettiä on synnytetty, rakennettu
ja moneen kertaan tarkistettu. Näiden kahden ilmiön suhde ei ole sattumaa, eikä niitä
voi erottaa toisistaan.
Ranskalaisuuden suomalaisessa historiassa palaamme vuoden 1900 tienoille. Ranska ja sen kulttuuri oli tuolloin saavuttanut viehätysvoimansa huipun suomalaisten
kulttuurihenkilöiden keskuudessa. Ranska – ”satumaa, taivas, paratiisi” – oli se henkinen isänmaa, jossa nuoret intellektuellit olivat löytäneet itsensä ja elämän. Pariisi
oli myös muualta tulleiden virtausten välittäjä, tieteen ja taiteen keskus. Ranskalla on
yllättävän merkittävä sija suomalaisessa kirjallisuudessa ja itseymmärryksessä. Professori Werner Söderhjelmin avainromaanissa kuvailtiin, kuinka ”hän tunsi, ettei mikään
tähän asti ollut häntä niin kehittänyt, kuin nämä kuukaudet Pariisissa, ettei mikään
tehnyt hänelle niin hyvää kuin ne muutamat pisarat gallialaista henkeä, jotka olivat
sulautuneet hänen kohmeaan suomalaiseen sieluunsa ja jotka painoivat paljon enemmän kuin kokonaiset virrat germaanista viisautta ja spekulaatiota…” Filosofi Rolf
Lagerborg yleisti muistelmissaan henkilökohtaisen kasvunsa koskemaan kokonaisten
kansojen vapautta ja valtion kunniaa:
”Ranska on perhonen, joka lentää vapaana, kun muut ovat koteloituneita… Ranska on
vallankumous […] Kuullessaan pelkän nimen ”Ranska” vapisevat tyrannit, ja totuuden ja
oikeuden taistelijat saavat uutta intoa. Kuinka Ranskaa voisi olla rakastamatta?”
Kirjailija Joel Lehtonen kiinnitti eräässä esseessään niinikään hiukan kateellisen huomionsa ranskalaiseen elämännautintoon ja suotuisiin olosuhteisiin. Hän vaelteli ranskalaisella maaseudulla kotimaatansa pohtien, tavaten ”kaupunkeja, joissa työ ja leikki
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kilpailee, ja joissa palvellaan kauneutta kai enemmän kuin missään muualla.” Suomalaisen tietä vuosisadanvaihteen Ranskassa valaisivat siis elämä, totuus ja kauneus.
Suomalaisessa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun yhteiskunnassa kulttuuria
uudistavien henkilöiden ajattelua leimasi yleisestikin avoimuus ulkomaita kohtaan ja
sisäänpäinkääntyneen nationalismin vastustaminen. Kulttuurinen epäröinti eri ”ulkomaiden” välillä oli pienelle kansakunnalle ominainen piirre.
Ulospäinsuuntautuneisuus sai 1880-luvulta lähtien pohjoismaisten taiteilijoiden
johdolla useimmiten frankofilian, ranskalaismielisyyden muodon. Ulkomaan seuraaminen merkitsi nyt Suomessakin nimenomaan Ranskan ja pariisilaisten uutuuksien
seuraamista. Kirjailija Minna Canthin salongissa keskusteltiin vilkkaasti Ernest Renanin kansakunta-näkemyksistä, Hippolyte Tainen taidekäsityksistä ja Emile Zolan ”radikaaleista” romaaneista. Jokapäiväinen sanomalehti Päivälehti – nykyinen Helsingin
Sanomat – uutisoi pienimmätkin pariisilaismellakat. Taidepiirien viittaus ”ulkomaahan” tarkoitti yhä useammin pariisilaisia taidekouluja. Syy Ranskan puoleen kääntymiseen on löydettävissä muun muassa siitä, ettei suomalaisille perinteisesti läheinen
germaaninen kulttuuri enää voinut toimia väistämättömän uudistumisen välineenä.
Vertaus kielellisesti vaikeampaan, maantieteellisesti etäisempään sekä historiallisesti
tuntemattomampaan Ranskaan toimi Suomessa niin mallina kuin vastamallina. Aikakauslehtien palstat täyttävien ranskalaisen kansanluonteen kuvausten johdosta kukkivat mielikuvat ranskalaisista ”elämänmyönteisinä ja vilkkaina mutta ailahtelevina
ja pinnallisina retorisina neroina”. Suomessa ihailtiin ”franskalaista stiilitajua”, mutta
myös pelättiin kevytmielisyyttä ja inhottiin ”alituista sukkeluuden tulvaa”. Pian mielikuvat kuitenkin tarkentuivat omakohtaisilla matkoilla ja niiden tuomilla kokemuksilla. Ranska sai myös vuonna 1890 oman suoran yhteytensä Helsinkiin, kun Alliance
Française -yhdistys perustettiin. Siinä missä moderni Ranska erittäin tehokkaasti ja
älykkäästi rakentaa siltaa Ranskan ja muiden maiden väliselle yhteisymmärrykselle
CulturesFrance-nimisen kansainvälisen kulttuuriyhteistyöjärjestön kautta, oli Alliance
Française aktiivisesti ranskalaisen sivilisaation propagandaelin ulkomailla ja jäi Suomessa sinänsä marginaaliseksi vaikuttajaksi.
Suomalaisen älymystön silmissä tilanne Ranskassa näytti monesti Suomeen verrattuna ilmeisen käänteiseltä: vapaus oli Ranskan suurin symboli, Suomelle se alkoi
olla unelma. Taiteellisesti Ranska oli edelläkävijä, Suomi vasta rakensi taidettaan yhteiseurooppalaisiin mittoihin. Suomi tuntui ristiriitojen repimältä, Ranska ainoastaan
ihanteelliselta debattien keskipisteeltä.
Viittaus Ranskaan tapahtui usein ilman tarkennuksia. Suomalaisten kollektiivinen kuva Ranskasta oli staattinen ja varsin myyttinen, stereotyyppinen. Juhani Ahon
sanoin: Pariisi on houkutellut luokseen ”riippumatta siitä, mitkä aatteet siellä ovat
olleet vallalla ja mitkä hallitukset”. Tärkeintä oli koko ajan Ranskan välineellinen arvo
rakentuvalle kansakunnalle.
Monet suuriruhtinaskunnassa elävät suomalaiset kulttuurivaikuttajat vaikuttivat
vahvan Ranska-rakkauden ja vielä vahvemman isänmaallisen velvollisuudentunteen
ristipaineessa. Tämän vuoksi heitä askarrutti ajatus kahdesta isänmaasta. Taidemaalari
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Albert Edelfeltistä runoilija L. Onervaan oli Ranska – tämä valittu isänmaa – merkinnyt avautumista maailmalle, elämälle ja omaan työhön. Oma – peritty isänmaa – kutsui heidät takaisin maailmalta kansakunnan luomistöihin.
Kansallismielinen aikalaismielipide tahtoi usein vähätellä taiteilijoiden ja kirjailijoiden vahvoja ranskalaisvaikutteita ja tähdensi sen sijaan heidän muuttumatonta ja
”turmeltumatonta” suomalaisuuttaan. Historiantutkimus ei tarpeeksi selvästi ole nostanut esiin Ranskan merkitystä suomalaisen identiteetin luojille, mutta varhaiset frankofiilit eivät sitä itse koskaan unohtaneet. Päinvastoin jäi Ranskasta pysyvä muisto,
joka näkyi oman maan ja muiden maiden elinikäisessä vertailussa.
Suhtautuminen Ranskaan enemmän kokosi kuin jakoi Suomen yleistä mielipidettä. Frankofiliaan ja yleisemmin eurooppalaiseen katsantokantaan kallistuivat etenkin
nuorsuomalaiset ja liberaalit, mutta suhde Ranskaan ei suoraan noudattanut poliittisia tai varsinkaan kielellisiä ryhmiä. Vanhasuomalaisten joukossa ranskalaismielisyys
saattoi joskus näyttäytyä kriitikkojen paheksumana ”maailman-mattisuutena”, mutta
myös konservatiiviset Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen, V. A. Koskenniemi ja Maila Talvio
innostuivat Ranskasta.
Pariisilainen eurooppalaisuus nousi nimenomaan kieliriitojen vastakohdaksi. Monien muiden lailla kokivat esimerkiksi Elli Tompuri ja Bertel Gripenberg erittäin vapauttavana sen, ettei heidän Pariisissa tarvinnut kokea kotimaista vastakkainasettelua.
Pohjoismainen taiteilijayhteisö, mukaan lukien niin suomenkieliset kuin ruotsinkieliset suomalaiset, kokoontui siellä yhdessä juhlimaan milloin Runebergiä, Topeliusta ja
Kalevalaa, milloin Norjan kansallispäivää.
Suomalainen identiteetti muotoutui Ranskassa, ja kun kansainvälinen aikakausi
vuonna 1914 läheni loppuaan, kirjoitti Kersti Bergroth kuuluisaa lausetta lainaten:
”Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme halua tulla – olkaamme siis Parisilaisia!”
Suomalaiset frankofiilit kokivat 1900-luvun ensimmäisinä vuosina tai jo aikaisemminkin asettautuvansa historialliseen jatkumoon, Cygnaeuksen, Topeliuksen, Estlanderin ja Yrjö-Koskisen jalanjäljille, uudistaen Pariisin-kävijäin perinnettä omista
lähtökohdistaan käsin. Samaa näkemystä toivoisi tämän päivän kulttuuriviennin harrastajille.
Maailmansota, Romain Rollandin hengessä ”eurooppalainen sisällissota”, hautasi
alleen paljon tämän kultakauden ranskalais-eurooppalaisuudesta, mutta tarkemmin
katsottuna näyttäytyy suomalainen frankofilia yllättävän elinvoimaisena kulttuurisena
vakaumuksena.
Liberté, égalité, fraternité. Vapaus kotimaisista ennakkoluuloista, vapaus matkustaa
ulkomaille. Ihanteellinen veljeys muiden kansojen, ranskalaisten mutta myös muiden
pohjoismaalaisten ja muiden eurooppalaisten kanssa. Tasa-arvo nuoren Suomen ja
vanhan Ranskan välillä. Vapaus, yhdenvertaisuus, veljeys – ovat olleet suomalaisen
Ranska-suuntauksen teemat vuoden 1900 tienoilta aina tähän päivään saakka.
Keväällä 2008 järjestettiin suuri – tähän asti suurin! – suomalaisen kulttuurin esittely Ranskassa, kolmen kuukauden pituinen ”Saison finlandaise”. Presidentti Jacques
Chiracin ja pääministeri Paavo Lipposen jo vuonna 2003 sopima kulttuurikausi avasi
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100 % Finlande -hanke esitteli suomalaista kulttuuria Ranskassa keväällä 2008.
(kuva: FILI - Finnish Literature Exchange)
arvovaltaisten kummiensa myötävaikutuksella ja valtioiden välisellä sopimuksella ovet
tärkeimpien suomalaisten ja ranskalaisten kulttuurilaitosten yhteistyölle. Se sijoittui
Ranskan pitkään kulttuurikausiperinteeseen, Suomen ollessa siinä kuitenkin ensimmäinen Euroopan Unionin maa.
Tälle merkittävälle hankkeelle, jota molempien maiden ulko- ja kulttuuriministeriöt koordinoivat ja jota molemmissa maissa johti Commissaire générale Iris Schwanck,
annettiin nimeksi 100 % Finlande eli ”Täysillä Suomesta”. Nimensä mukaisesti suomalaista kulttuuria esiteltiin sataprosenttisella energialla levittäytyen mahdollisimman
moneen ranskalaiseen kaupunkiin mahdollisimman monen eri taiteenlajin avulla.
Edustettuina olivat niin perinteiset korkeakulttuurin peruspilarit, kuten klassinen
musiikki (Kaija Saariahon säveltaide), runous (Jyrki Kiiskinen) ja kuvataide (nuorten
suomenruotsalaisten taiteilijoiden näyttely Bordeaux’ssa), kuin myös uudentyyppiset
kulttuurin muodot mediataiteesta poikkitaiteellisiin projekteihin. Näyttävästi esillä
olivat luonnollisesti ranskalaisten rakastamat alat, kuten suomalainen muotoilu (esim.
julistetaiteen ja muotinäytösten muodossa), elokuva (Kaurismäkineen ja Karukoskineen) ja valokuva (”Helsinki school” sen valovoimaisimpana esimerkkinä). Ranskalaisille tarjottiin myös paljon sarjakuvaa, sirkusta, lastenteatteria, nykytanssia ja uusinta
elektronista musiikkia.
Helsingin kaupunki otti innostuneesti haasteen vastaan ja esittäytyi kymmenen
päivän ajan Pariisin sydämessä, Place Saint Sulpicen aukiolla, suomalaisen torin muodossa. Helsingin parhaat voimat matkasivat siis uudelleen Pariisiin, aivan kuten runsas
vuosisata sitten. Kaiken kaikkiaan tapahtumia oli lähes kolmesataa, huhtikuusta kesäkuuhun.
Vaikka kulttuurikauden kantavana teemana oli nykyhetken uusimmat taiteelliset
virtaukset ja nuoret taiteilijat, muodostivat historia ja nykypäivä yhdessä kuvan Suomesta monipuolisena maana. Retrospektiiviset näyttelyt, perinnemusiikki ja Suomen
eurooppalainen historia nivoutuivat ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin seminaareihin
Itämeren ja Välimeren suhteesta ja kirjastolaitoksesta sekä osallistumiseen eurooppalaiseen tutkimus- ja innovaatiosuurtapahtumaan Pariisissa. Suomalaisuuden määritte118

Kirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture

lemisessä annettiin ruotsinkieliselle, saamenkieliselle ja muualta maahan muuttaneille
niille kuuluvat sijansa. Kuva Suomesta muodostui siis, näin toivomme, monimuotoiseksi tunnustaen itse ”suomalaisuuden” monikerroksisuuden ja monikulttuurisuuden.
Tätä työtä on nyt hyvä jatkaa, ja kerättyä kokemuspääomaa hyödynnetään toivottavasti vielä moneen kertaan.
Nuori Suomi -niminen lehti kirjoitti tasan sata vuotta sitten:
”Ulkomailla olevilla suomalaisilla on suuri tehtävä. Heidän tulee muistaa, että he ovat
harvinaisia vieraita ja että sen tähden koko kansaa helposti tuomitaan jonkun ainoan
yksilön mukaan, joka satutaan tapaamaan. Suomalainen ulkomailla on siis aina maansa ja kansansa edustaja ja hänen velvollisuutensa tätä maata kohtaan on aina ja joka
paikassa muistaa, että edustajan koko velvollisuus lepää hänen hartioillaan. Suomalaisen
pitää ennen kaikkea joka paikassa ja aina esiintyä suomalaisena ja koettaa levittää tietoa
maastaan, sen kansasta ja kulttuurista.”
Mikä on muuttunut sadan vuoden takaisesta Suomen-esittelystä? Kulttuurin esittelemisessä vuonna 2008 oli ero vuoden 1900 maailmannäyttelyyn Pariisissa valtava,
ennen kaikkea sen laajuudessa. Verrattuna yhteen, paikallaan pysyvään paviljonkiin
matkusti nyt viitisensataa suomalaista ympäri Ranskaa edustaen omaa maataan ja
esiintyen kukin tahollaan. 100 % Finlanden merkitystä suomalaisen kulttuurin iskostumisessa lukuisiin ranskalaisiin ja – nota bene! – myös muihin Ranskassa oleskeleviin
maailmankansalaisiin ei voida vähätellä. Itse perustehtävä oli sama. Kuinka esitellä
maatamme – Ranskassa?
Akseli Gallén-Kallela sai tehtäväksi suunnitella suomalaista käsityötaidetta esittävän huoneen maailmannäyttelyyn, suomalaisille silloinkin historialliseen tilaisuuteen.
Jälkimaailman silmissä erittäin suomalaisena pidetty taiteilija ilmoitti heti epäilevänsä
kansallisen tyylin mahdollisuuksia: ”En minä eikä kukaan muukaan voi luoda jotakin ”Suomen-tyyliä”, kirjoitti Gallén ystävälleen, ”taide on yksilöllisyyden ilmaus eikä
se voi olla hyvä näyte maamme nykyisestä mausta.” Tänään kulttuuripolitiikassa tiedostetaan paremmin tämän kansallisen ajattelutavan rajoittuneisuus ja nähdään, että
suomalainen taide on yhtä kuin erilaisten osiensa summa. Samalla kuitenkin jokainen
taiteilija on jostain kotoisin. Opetusministeriön suomalaisille taiteilijoille tuottamassa mielipidekyselyssä huomattava osa 100 % -hankkeeseen osallistuneista – suuri osa
ensikertalaisia Ranskan suhteen – katsoi kuitenkin edustavansa maataan, ei vain omaa
itseään tai taidettaan. Patriotismi ei siis ole Euroopassakaan hävinnyt.
Aikaisemman kulttuuriviennin etnografispainotteisen identiteetin tilalle oli nyt
astunut humanistisempi muoto: yksityiskohtaisen floran (koivut, puolukanvarvut) ja
faunan (porot ja joutsenet) sijaan kiinnitettiin nyt huomiota ihmisiin jo kulttuurikauden viestinnässä – luontoa unohtamatta – Itämeren ja kokeilevan kuoron varsin
rohkealla yhdistelmällä. Tänään korostetaan myös dialogia ja kulttuuriyhteistyötä.
Huhtikuun alussa avajaisia läsnäolollaan kunnioittaneet Suomen eduskunnan puhemies Sauli Niinistö, Suomen kulttuuriministeri Stefan Wallin ja Ranskan kulttuuriKirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture
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ministeri Christine Albanel siunasivat sarjan tapahtumia, jotka yksittäisten suomalaistaiteilijoiden elämässä ja monen ranskalaisen taidelaitoksen toiminnassa muodostivat
uuden alun suomalais-ranskalaiselle yhteistyölle. Jotkut mukana olleet hankkeet jopa
jatkavat Ranskasta muualle maailmaan.
Mahdollisuus esittäytyä Ranskassa osana historiallista jatkumoa ei kuitenkaan ollut ainoastaan tulosta suomalaisten virkamiesten ja kulttuurikentän uutterasta työstä
maansa esilletuomiseksi. Se oli jälleen osoitus ranskalaisesta universaalista kiinnostuksesta, aidosta uteliaisuudesta. Kulttuurikaudesta päätettiin virallisella tasolla, mutta
ranskalaiset toimijat eivät sen tähden vastaanottaneet Suomea passiivisesti. Suomeen
tuli lukuisia taidealan asiantuntijoita etukäteen perehtymään ”paikallisiin oloihin”, ja
keväällä 2008 esitetty Suomi oli pitkälti ranskalaisten oma visio. Syksyllä Ranska jatkaa jälleen tärkeää rooliaan eurooppalaisten kulttuurien esittelemisessä.
Suomalaisten Ranska on vielä monilta osin kiiltokuva: yhdistelmä Eiffel-tornia ja
hengen jättiläisiä. Se on vielä se Kaunis Tuntematon, joka se oli 1900-luvun alussa, ja
matkojen, maakuvien ja mielikuvien Ranska on edelleen voimissaan ja herättää paljon
intohimoja.
Suomen suhde Ranskaan on kuitenkin muuttunut siten, ettei se enää ole vastalause saksalaiselle kulttuurille. Tänä päivänä suomalaiset ovat eurooppalaisia siinä missä
ranskalaiset ja saksalaisetkin. Ranskalaisuuden arvostus Suomessa voi siis tänään olla
entistä enemmän yleiseurooppalaisuuden osoitus.
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Suomi – Ranska: musiikkia, nationalismia,
brändäystä
FL Helena Tyrväinen

Puhe Ranska Soirée -tapahtumassa 6.11.2008.

Pariisissa asuvalta suomalaiselta toimittajalta kuulin, että suomalainen mieskuoro
Huutajat saavutti Pariisissa kevään 2008 Suomen kulttuurikauden avajaisissa suurmenestyksen huutamalla Ranskan tasavallan presidentin Nicolas Sarkozyn mietintöjen
katkelmia. Suomen kulttuurikautta myös mainostettiin Pariisissa julisteella, joka esitti
Huutajia. Osallistuin itsekin Suomen kauteen pitämällä Nancyssa esitelmän Jean Sibeliuksen musiikin vastaanotosta Ranskassa,1 mutta näitä pariisilaisten bussien kylkeen kiinnitettyjä, ilmeisesti adrenaliinia henkiviä julisteita en nähnyt. Yritin kuitenkin kuvitella, miten omat pariisilaiset tuttavani reagoisivat tällaiseen suomalaisuuden
kuvaan. Olen nimittäin huomannut, että kaikkein huumorintajuisimallakin, poliittisesti kaikkein tietoisimmallakin ja Suomeen kaikkein myönteisimmin suhtautuvalla
ranskalaisella saattaa olla vaikeuksia rationaliteetin ja konventiot mielellään ohittavan
suomalaisuutemme kanssa. Meillä voi olla heitä avoimempi suhde adrenaliinipitoiseen
ilmaisuun ja toisaalta heiltä oppimista itsehillinnässä ja kirkkaiden lauseiden muotoilun taidossa.
Suomalainen kulttuuri, myös musiikkikulttuuri, on syventynyt julkisilla foorumeilla jo yli sadan vuoden ajan kysymykseen oikeasta tavasta profiloitua Ranskassa.
Kysymys suomalaisen kulttuurisen erikoislaadun ilmentämisestä – ja samalla jossakin mielessä valtakulttuurin ja vaihtoehtokulttuurin suhteesta – on saanut tällaisissa
pohdinnoissa osakseen paljon huomiota ja myös erilaisia tulkintoja. Jos mieskuoro
Huutajat edustaa vuonna 2008 suomalaista originaalisuutta, kyseinen vientituote
poikkeaa hyvin paljon siitä originaalisuuskäsityksestä, johon suomalainen musiikkivienti Ranskaan nojasi sata vuotta sitten. Silloin – ja viittaan tässä laajemminkin
Ranskan Kolmannen tasavallan aikaan – kansainvälinen nationalismi strukturoi myös
musiikkikulttuureja ja niiden välisiä suhteita. Pariisi kohoaa näkyviin ajan poliittiselta,
kulttuuriselta ja musiikilliselta kartalta loistavana, vetovoimaisena ja vaikutusvaltaisena
keskuksena. Kuva suomalaisen musiikin erikoislaadusta muotoutui paljolti vuorovaikutuksessa tämän energisen ja kansainvälisen kulttuurinäyttämön kanssa.2
Kuvaamani vuorovaikutuksen henkisen perustan kiteyttää lause Albert Edelfeltin,
Pariisissa pitkään asuneen ja niin ammatillisesti kuin sosiaalisestikin menestyneen suomalaisen taidemaalarin sieltä vuonna 1886 lähettämästä kirjeestä. Kuten hänen rans1

2

Nancyn alueen kansallisessa konservatoriossa 29.4.2008 pidetyn “Journée culturelle finlandaise”
-tapahtuman järjesti historian professori Didier Francfortin johdolla Nancy 2 -yliopiston Cultures
Littéraires Européennes: France, Europe centrale, Europe orientale -tutkimuskeskus.
Vastaava ilmiö toteutui suomalaisen kuvataiteen alalla, ks. Konttinen (2001, 293) ja Klinge (1997a, 82).

Kirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture

121

kalaiset ystävänsä ja Pariisin tuolloinen suuri musiikkiyleisö laajalti, Edelfeltkin ihaili
kansanmusiikkiaineksia sävelkielensä osaksi integroinutta norjalaista säveltäjää Edvard
Griegiä sekä saksalaista Wagneria. Hän myös ymmärsi pariisilaisen kokemuksensa
myötä, että tuona aikana kansallisen erikoislaadun korostaminen olisi avain elinvoimaisen ja kansainvälisesti menestyvän säveltaiteen luomiseen. Hän kirjoitti äidilleen:
”Kun meillä onneksemme on sellaisia kansansävelmiä kuin ’voi äitini parka ja raukka’,
ja sellaisia esimerkkejä kuin Svendsen ja Grieg, niin mikään ei voi estää meitä saamasta korkeimman tason sävellyksiä.”3 Ymmärrettävästi suomalaisen musiikkikulttuurin
rooli ranskalaisen musiikillisen itsekäsityksen hahmottumisessa oli vähäisempi. Omalta vaatimattomalta osaltaan se muistutti Pariisia Ranskan pääkaupungin asemasta musiikkimaailman keskuksena, sen vuosisataisista saavutuksista ja ylemmyydestä, mutta
myös tarpeesta uudistua ja painaa alas kansallisia ristiriitoja.4
Noin vuodesta 1900 alkaen Suomessa konsertoi useita kuuluisia ranskalaisia solisteja – nimet Raoul Pugno, Edouard Risler, Alfred Cortot ja Jacques Thibaut saavat
vielä tänäänkin sydämen sykähtämään. Ranskalaissäveltäjät Gabriel Fauré ja André
Messager poikkesivat Pietarin-matkojensa yhteydessä 1910 konsertoimaan Helsingissä.5 Suomen ja Neuvosto-Venäjän rajan sulkeutuminen bolševikkivallankumouksen
seurauksena tietenkin vaikutti haitallisesti musiikkiväen liikkumiseen. Taiteilijat saivat
laskea konserttikiertueiden tuoton uudesta lähtökohdasta, eikä Ranskan ja Suomen
tuolloin etäinen poliittisen tason kanssakäyminen auttanut tilannetta. On kuvaavaa,
että kolme vuotta kestäneet neuvottelut olivat tarpeen ennen kuin Rhené-Batonin, pariisilaisen Pasdeloup-orkesterin kuulun kapellimestarin vierailu ranskalaisin ohjelmin
Helsingin kaupunginorkesterin johdossa saattoi vuonna 1925 toteutua.6
Ranskassa perustettiin sodanjälkeisissä oloissa vuonna 1922 maan Ulkoministeriön sekä Opetusministeriön ja sen taideosaston alaisuudessa l’Association Française
Siteerattu Kortelaisen (2001, 574) mukaan. Kansanlaulun Oi äiti parka ja raukka (toiselta nimeltään
Orjaksi syntynyt) asemasta suomalaisen sivistyneistön käsityksissä eräänlaisena suomalaisen kansanmusiikin ideaalityyppinä sekä suosituimmuusasemasta Ranskaan suuntautuneessa musiikkiviennissä ks.
Tyrväinen 2010, 405–406.
4
Tunnettu ranskalainen wagneriaani Adolphe Jullien kirjoitti vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyn
yhteydessä Journal des Débats -lehdessä: ”Saksassa, Itävallassa, Norjassa ja Suomessa kuoroseurat päin
vastoin [kuin Ranskassa] auttavat kaikkien yhteiskuntaluokkien yhteen sulautumisessa ja ottavat jäseniä
yhteiskunnan kaikilta asteilta. Niihin ei kuitenkaan pääse ilman että on osoitettu jonkinlaista musiikin
tuntemusta ja äänellisiä ansioita … Ne yhdistävät vahvoin sitein ihmisiä, jotka ilman tätä yhteistä
musiikinrakkautta eivät olisi koskaan lähestyneet toisiaan ja tulleet tutuiksi.” Huolimatta yhteisistä
kansallisista pyrkimyksistä Ranskan luovan säveltaiteen sisäistä ilmapiiriä katkeroittivat monet ristiriidat.
Romain Rolland (1908, 275) huomautti katsauksessaan maansa musiikkielämän ajankohtaiseen tilaan,
ehkä viitaten myös maansa poliittiseen jakautuneisuuteen: ”Ulkomaista taidetta vastaan käydyn taistelun
jälkeen oli vuorossa taistelu ranskalaisten taiteilijoiden kesken: tämä on krooninen tauti maassa, jossa
niin huomattavat voimavarat ajavat itsensä turhan takia loppuun.”
5
Salmenhaara 1992 ja 1993, Tyrväinen 2003a ja 2003b.
6
”Eduskunta on saksalainen”, Wentzel Hagelstam, Suomen lehdistöattashea Pariisissa, huudahti maaliskuussa 1922 kirjeessä Robert Kajanukselle kohdattuaan vastarintaa aloitteelleen, joka koski RhenéBatonin Suomen-vierailun järjestämistä ja kunniamerkin myöntämistä ranskalaiskapellimestarille.
Tyrväinen 2006, 122–123.
3
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d’Expansion et d’Echanges Artistiques (Ranskan taiteellisen laajenemisen ja vuorovaikutuksen yhdistys), jonka tehtävä oli ranskalaisen kulttuurin ”säteilyn” – rayonnement
– levittäminen ulkomaille.7 On mahdollista, että järjestö tuki ranskalaisten muusikkojen esiintymisiä myös Suomessa, mutta ranskalais-kansallisia tavoitteita haluttiin
edistää mahdollisimman hienovaraisesti, eikä sen toiminnasta siksi ole saatavilla yksityiskohtaisia tietoja. Joka tapauksessa on selvää, että AFEEA avusti 1920-luvulla Pariisissa konsertoineiden suomalaistaiteilijoiden tiedotuksessa, välitti suomalaisen musiikkielämän käyttöön ranskalaisia partituureja ja myös lahjoitti maahamme ranskalaista
musiikintutkimuskirjallisuutta.8 Itsenäisen Suomen ensimmäisenä Pariisin lehdistöattasheana toiminut Wentzel Hagelstam koordinoi Suomen päässä ulkoministeriön virkamiehenä tätä yhteydenpitoa. Hänen kirjeistään ranskalaisjärjestön johtajalle, Robert
Brusselille, ilmenee tuskastuminen kotimaan saksalaismieliseen politiikkaan.
Suomessa ei voinut olla sellaista koko maailman musiikkikulttuurin satamaa, jollainen oli Pariisin maailmannäyttelyn musiikkiohjelma. Sellaista ei voinut olla missään
muualla kuin Pariisissa. Suomen musiikkikulttuuri esittäytyi näyttelyiden yhteydessä vuosina 1889 ja 1900.9 Tällöin ranskalaisyleisölle tarjoiltiin kaksi toisistaan täysin
poikkeavaa Suomi-brändiä. Ensimmäinen oli keisarillinen ja pohjoismainen. Suomea
edusti Helsingin yliopiston silloisista ja entisistä opiskelijoista koostunut ja aikansa
parhaaksi pohjoismaiseksi mieskuoroksi arvioitu M.M., Muntra Musikanter. Tämä
eliittikuoro otti perustamisensa 1878 yhteydessä keisariuskollisista tunteista kertovan
nimen P.C., Petersburgska Concerten, mutta joutui vaihtamaan sen toiseen Suomessa
esiintyneen vastarinnan vuoksi. Se lauloi tästä huolimatta usein Venäjän keisarilliselle
perheelle sekä Helsingissä että Pietarissa ja myös Pietarhoviin ja keisarilliselle risteilyalukselle kutsuttuna vieraana. Nämä tosiasiat olivat Ranskassa pr-valtti ei vain kuorolle
itselleen vaan ilmeisesti myös Venäjälle muutamaa vuotta ennen Ranskan ja Venäjän
diplomaattisen ja sotilasliiton syntyä. Kuoro kutsuttiin Pariisissa esiintymään konservatiivisen Le Figaro -lehden toimitiloihin, ja lehti kertoi etusivullaan:
”M.M.:llä, kuten heitä lyhennystä käyttäen nimitetään, on Venäjällä huomattava maine.
Tsaari ja Keisarinna kutsuvat heidät joka vuosi laulamaan Pietarhovissa; Tanskan kuningas ja kuningatar ottavat heidät vastaan hovissaan; saatuaan tiedon heidän matkastaan
molempien maiden johto kiirehti myös helpottamaan heidän erinomaisen hankkeensa

Bernard Piniau (1998, 23) kirjoittaa: ”Ranskalainen taiteellinen laajeneminen ulkomailla – hankkeen
lopullinen, julkilausuttu tarkoitusperä – tapahtui myös järjestämällä taiteellista vaihtoa ulkomaiden
kanssa. Jotta ranskalaiset taiteilijat olisivat kasvattaneet läsnäoloaan ulkomailla oli myös vastavuoroisesti
osattava kutsua ulkomaisia taiteilijoita esiintymään Ranskassa. Laajeneminen voi liberaalin ajattelutavan puitteissa olla kaupan onnistunutta seurausta. Ei siis ollut kysymys epäitsekkäästä vaan realistisesta
filosofiasta ... .”
8
Tästä aiheesta ks. alustavasti Tyrväinen 2008, 124.
9
Olen käsitellyt Suomen musiikkiedustusta Pariisin vuoden 1889 ja 1900 maailmannäyttelyissä
julkaisuissa Tyrväinen 1994 ja 1998. Valtaosa tämän kirjoituksen samaa aihetta koskevista tiedoista
sisältyy näihin kahteen artikkeliin.
7
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toteuttamista.”10
Itse Ranskan presidentti Sadi Carnot seurusteli kuorolaisten kanssa Suomen paviljongin avajaisissa, ja suomalaiset laulajat saivat kunnian esiintyä presidentin aition edessä
Teollisuuspalatsissa (Palais de l’Industrie) järjestetyssä suuressa juhlatilaisuudessa.
Helsingin keisarillisen Aleksanterin yliopiston rehtori Zacharias Topelius oli ehdottanut kuoron osallistumista Pariisin maailmannäyttelyyn jo 1878. Hänestä kuoron
johtajan Gösta Sohlströmin tutustumismatka Upsalan ”Pariisin-kuoron” harjoituksiin
oli silloin tarpeellinen. Ruotsalainen ja norjalainen kuorolaulu olivat jo herättäneet
ihastusta pariisilaisella maailmannäyttelyfoorumilla. Ranskan kärsittyä 1871 tappion
sodassa Saksaa vastaan Kolmas tasavalta huomasi vihollisen rakentaneen myös kuoroharrastuksen avulla ylivoimaista kansallisen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja puolustustahtoa.11 Kun Ranskan oma kiinnostus kuorolauluun oli näin herännyt, oli poliittisesti
vaarattomien pohjoisten ”nuorten kansakuntien” tämän alan saavutusten ihaileminen
ongelmatonta. Kuitenkaan Edelfeltin odottamia ”korkeimman tason [suomalaisia]
sävellyksiä” ei ollut vielä syntynyt. Maailmannäyttelymatkan vuonna 1889 toteutuessa Trocadéron salissa kuultiinkin pääasiassa vakiintunutta norjalaista ja ruotsalaista
kuoro-ohjelmistoa, jota vain eräät suomalaisten kansanlaulujen sovitukset ja muun
muassa Paciuksen Suomis sång täydensivät. Venäjän lähetystö kielsi viime hetkellä kuoroa esittämästä sen isäntien kunniaksi harjoittamaa, vallankumouksellista kansallishymniä Marseljeesia, mutta konsertit olivat suuri menestys. Paikalla ei ollut vain eräitä
vaikutusvaltaisia poliittisen ja kulttuurielämän persoonallisuuksia, vaan molemmissa
konserteissa suorastaan kolmisentuhatta kuulijaa. Lehdistöpalaute oli erinomainen, ja
kuoronjohtaja Sohlströmiä kunnioitettiin Ranskan kunnialegioonan upseerin arvolla.
Pariisin valaistuihin juhlasaleihin ja kaduille lokakuussa 1893 levittäytyneet loistavat ja musiikkipitoiset juhlallisuudet antavat aiheen ajatusleikkiin.12 Millainen Suomen
ja sen musiikkikulttuurin seuraava neljännesvuosisata olisi voinut olla keisarillisen Venäjän yhteydessä? Ranskan laivaston vierailtua aiemmin Kronstadtissa Venäjän laivasto
oli saapunut vastavierailulle välimerelliseen Toulonin kaupunkiin, ja juhlallisuudet jatkuivat Versaillesissa ja Pariisissa. Keisari Aleksanteri III:n henkilökohtaisena edustajana toimi vierailun ajan suomalaissyntyinen amiraali Theodor Avellan, jota kohdeltiin
tämän arvonsa mukaisesti. Sotilaallisesti nöyryytetyn tasavallan epävarmuuden aika
”Les M.M., ainsi qu’on les nomme par abréviation, ont une renommée considérable en Russie. Le Czar
et l’Impératrice les invitent chaque année à chanter à Peterhof ; le roi et la reine de Danemark les
reçoivent à la cour ; aussi, dès la nouvelle de leur voyage, le gouvernement de ces deux pays s’est-il
empressé de leur faciliter l’accomplissement de leur excellent projet.” Le Figaro 5.7.1889.
11
Vrt. viite 5.
12
Olen esitellyt näiden ranskalais-venäläisten juhlallisuuksien musiikkiohjelmaa esitelmässä ”Helsinki –
Saint Petersburg – Paris: The Franco-Russian Alliance and Finnish-Russian musical relations”
Tallinnassa 29.11.2003 Viron musiikkiakatemian musiikkitieteen osaston ja Viron musiikkitieteellisen
seuran järjestämässä konferenssissa ”Musical metropolises for North-Eastern Europe and different
aspects of musical life around the turn of the 19th and 20th centuries”.
10
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oli ohi, ja ranskalais-venäläisen liiton lujittaminen merkitsi käytännössä myös ranskalais-tasavaltalaisen identiteetin rakentamista – todellakin: Hôtel de Villen aukiolla
järjestetyssä ulkoilmajuhlassa estradille marssi nyt pariisilaiskuoro toisensa jälkeen. Jokainen kadunmies koki henkilökohtaisesti näiden Pariisissa viikon ajan jatkuneiden ja
lehdistössä yksityiskohtaisesti seurattujen juhlallisuuksien merkityksen. Tunnekuohun
valtaan joutuivat myös ranskalaiset säveltäjät. Tämän Venäjän-inspiraation voimme
vieläkin kuulla Debussyn ja Ravelin musiikissa.13
Mutta Venäjän osalta liittoutuminen oli osoitus siitä samasta nationalistisesta varustautumisesta, joka johti pian toimenpiteisiin Suomen suuriruhtinaskunnan autonomian kaventamiseksi.14 Tämänsuuntaiset tarkoitusperänsä keisari Nikolai II ilmaisi
1899 Helmikuun manifestissaan, mikä motivoi suomalaiset suureen kansalliseen voimannäyttöön Venäjän liittolaismaassa seuraavan maailmannäyttelyn yhteydessä.
Suomalainen musiikkikulttuuri oli edistynyt jättiläisaskelin viimeksi kuluneen
kymmenluvun aikana. Nyt vuonna 1900 sen säveltäjät olivat edustettuina Pariisin
oopperan kirjastossa järjestetyssä kansainvälisessä musiikkikäsikirjoitusnäyttelyssä.
Suomen musiikkitieteen perustaja Ilmari Krohn löysi ammatillisen elämänsä suuntaviivat osallistuessaan maailmannäyttelyn yhteydessä järjestettyyn musiikinhistorian kongressiin.15 Helsingin Filharmonisen Seuran orkesteri soitti Trocadéron salissa
perustajansa Robert Kajanuksen johdolla kaksi suomalaisten säveltäjien teoksista ja
suomalaisista kansanlauluista rakennettua konserttiohjelmaa. Orkesteri koostui enimmäkseen saksalaissyntyisistä muusikoista, joita neuvottiin käyttämään Pariisissa äidinkieltään huomiota herättämättä. Yleisölle jaettiin Suomen arvostetuimman musiikkikriitikon Karl Flodinin kirjoittamaa kirjasta La musique en Finlande, joka tähdensi
”suomalaisen koulun” yhtenäisyyttä ja Sibeliuksen asemaa sen lipunkantajana sekä
Suomen säveltaiteen lähtökohtaa kansalliseepos Kalevalassa, surumielisissä suomalaisissa kansanlauluissa ja maan melankolisessa luonnossa; melankolia oli pohjoisen kulttuurin koeteltu tavaramerkki. Sibeliuksen orkesterimusiikkia kuultiin Ranskassa nyt
ensi kerran. Orkesterin solisteina esiintyi kolme kansainvälistä suomalaislaulajatarta,
joista Aino Ackté oli Pariisin konservatoriossa harjoittamiensa opintojen jälkeen kiin-

13

14

15

Venäläisen laivastovierailun aikoihin Claude Debussy kirjoitti Société nationale de Musiquen piirissä
myös toimineelle säveltäjäkollega Ernest Chaussonille: ”Luulen, että venäläisiä tullaan isänmaallisista
syistä soittamaan paljon. On sääli, ettemme pystyneet hyötymään amiraali Avellanin läsnäolosta
kutsumalla hänet konserttiimme ... .” André Schaeffner on huomauttanut, että venäläisen musiikin
historiallinen voittokulku Ranskassa alkoi nimenomaan syksyn 1893 laivastovierailuun liittyneistä
juhlallisuuksista. Schaeffner 1953, 124–125.
Matti Klinge (1997b, 324–328, 344–347) on korostanut, että viime kädessä suurvaltapolitiikka ratkaisi
sen, millaista politiikkaa Venäjä sovelsi Suomeen.
Suomalaisten mukanaoloa käsikirjoitusnäyttelyssä sekä Ilmari Krohnin osallistumista musiikinhistorian kongressiin olen käsitellyt mm. Helsingin yliopiston historian laitoksen Ranskan tutkijoiden
ryhmän ja Pariisin Institut Finlandais’n järjestämässä tutkijatapaamisessa ”Médiations culturelles et
politiques” Institut Finlandais’ssa 21.10.2004 sekä Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksen
seminaarissa ”Kansallisuusaate ja taiteentutkimus” 8.5.2006.
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nitetty Pariisin oopperan solistiksi. Yleisöä kertyi runsaasti, vaikkei sentään yhtä paljon
kuin edellisen Pariisin maailmannäyttelyn suomalaiskonsertteihin.
Suomalaisittain voi olla vaikea ymmärtää, millaista arvoasemaa ja julkista huomiota merkitsi Acktén työ tässä Ranskan poliittisen ja taiteellisen vallan kohtauspisteessä,
ranskalaisen kulttuurin kuningatarinstituution ja lippulaivan première chanteusena. Oli
aivan luonnollista, että Ackté toimitti henkilökohtaisesti Elysée-palatsiin presidentin
puolisolle osoitetun kutsun saapua suomalaisiin konsertteihin. Mutta palatsin puutarhassa presidentti Emile Loubet sanoi hänelle: ”Suomalaiset ovat separatisteja.” Rouva
Loubet ei saapunut suomalaisiin konsertteihin, ja julkinen edustus tilaisuuksissa oli
muutenkin 11 vuoden takaista vaatimattomammalla tasolla.
Vaikka orkesteria Pariisiin seurannut Sibelius pelkäsi muuta, paikallinen lehdistö
ei seurannut maansa virallista politiikkaa ja painanut suomalaista musiikkikulttuuria alas. Lehdistöpalaute oli sanalla sanoen suurenmoinen: ”Herra Kajanuksen erinomaisesti johtama orkesteri, joka häikäisee ennen muuta vaskipuhaltimillaan, tuottaisi
kunniaa mille tahansa eurooppalaiselle pääkaupungille”, taidelehti Le Ménestrel kiitti. ”Suomalainen säveltäjäkoulu” sai runsain mitoin tunnustusta, mutta innostunein
huomio kohdistui Sibeliukseen. Kritiikeistä ilmenee, että arvostelijat kokivat todella
kuulevansa jotain epätavallisen mieltäkiinnittävää. Sibeliuksen teosten musiikillisten
piirteiden kuvaukset vietiin detaljoidulle ammatilliselle tasolle, ja vaikka kansalliseen
lähtökohtaan kiinnitettiin huomiota Flodinin esittelyn hengessä, tämä ei tapahtunut
alentuvasti. Erityisesti pariisilaisessa perspektiivissä silloin olikin mahdollista nähdä
musiikkimaailma yhtenä suurena ”kansallisiin kouluihin” jakautuvana kokonaisuutena, jonka jokaisella palasella oli oma erikoislaatunsa. Tässä mielessä kaikki maat edustivat tavallaan kukin omaa vaihtoehtokulttuuriaan – lukuun ottamatta hegemonista
universaalisuuttaan korostavaa ja siksi problemaattista Saksaa. Sibelius nimitettiin ansioistaan Kunnialegioonan ritariksi. Ranska oli ensimmäinen hänelle kunniamerkin
luovuttanut maa.
Viime aikoina on kuultu joidenkin suomalaisten taidemusiikin edustajien suhtautuvan pidättyvästi maamme poliittisen vallan aktiivisuuteen musiikkiviennin profiloinnissa ja Suomi-brändin rakentamisessa. Samaan aikaan monet ranskalaismuusikot
kyllä kadehtivat suomalaisten ammattitovereiden kotimaaltaan kansainvälisillä näyttämöillä saamaa tukea. Suomalaisille säveltaiteilijoille Sibeliuksen kohtalo näyttäytyy
luultavasti varoittavana esimerkkinä. Hän oli isänmaallinen, mutta aikakauden ja
myös Suomen hänelle langettama kansallisen ikonin rooli oli raskas.
Natsi-Saksan harjoittama Sibeliuksen ”pohjoisen” musiikin instrumentalisointi
on tunnettu tosiasia.16 Kehitykseen Ranskassa vaikutti juuri Ranskan poliittinen painoarvo, siitä seurannut diplomatian rooli sekä musiikin soveltuminen korkean tason
kansainvälisten kohtaamisten juhlistajaksi.17 Sibelius viihtyi Ranskassa ja aikoi maailmannäyttelymenestyksen jälkeen asettua perheineen Pariisiin vuodeksi asumaan,
16
17

Ks. Gleißner 2002, Vignal 2004, 1004–1018 ja Mäkelä 2007, 351–390.
Tyrväinen 2006.
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suunnitelma, jonka tekivät tyhjäksi epäilemättä hänen loppumattomat rahahuolensa.
Hän vieraili Pariisissa monta kertaa, mutta toisin kuin varsinkin Englannissa, toimivien henkilökohtaisten ammattikontaktien solmiminen ei häneltä siellä onnistunut.
Siinä missä venäläistä musiikkia ympäröi Pariisissa innostus ja loisto, suomalainen musiikki ja Sibelius jäivät varjoon.
Suomen itsenäistyminen antoi uuden aiheen esittäytyä Pariisissa kansallisena musiikkirintamana. Suomen ministeri Carl Enckell, kuvanveistäjä Ville Vallgren ja lehdistöattashea Wentzel Hagelstam kääntyivät kapellimesteri Rhené-Batonin puoleen
saadakseen Pasdeloup-orkesterin suomalaisen musiikin ja kapellimestari Robert Kajanuksen käyttöön. Hankkeelle suosiollinen ranskalaiskapellimestari huomautti, että
yksittäisten suomalaisten teosten esittämisellä Pariisissa ei voisi olla mitään muuta kuin
taiteellista merkitystä. Kokonaisen suuren suomalaisen musiikkitapahtuman järjestäminen olisi sitä vastoin maallemme hyvää propagandaa. Hankkeen toteuttamiseksi
vain 10.000 frangin korvaus oli Suomen taholta tarpeen. Toukokuussa 1920 Kajanus
johti presidentti Paul Deschanelin puolison suojeluksessa melkein kolme tuntia kestäneen suomalaisen konsertin. Siihen sisältyi peräti kuuden säveltäjän teoksia. Sibelius
jätettiin viimeiseksi. ”Kolme tuntia sinfoniaa on liian suuri vastus kaikkein sydämellisimmällekin uteliaisuudelle”, yksi ranskalaiskriitikko kirjoitti ja toinen: ”Kaiken kaikkiaan, huolimatta näiden kansojen ansaitsemasta myötämielestä on tunnustettava, että
… suomalaisten partituurit eivät lähimainkaan tavoita sitä etnistä luonnetta, jonka
slaavit niin loisteliaasti toteuttavat.”18
Musiikki sai ennen toista maailmansotaa kantaakseen raskaan taakan. Mainio
Huutajat, todellakin, edustaa toisenlaista kulttuurivientiä. Ranskassa viimekeväisen
Suomen kulttuurikauden yhteydessä ei juurikaan panostettu historialliseen suomalaiseen taidemusiikkiin: Sibeliukseen, Madetojaan, Klamiin. Sen sijaan Pariisin Pleyelsalissa järjestettiin vuosi sitten (4.–8.11.2007) neljä Sibelius-konserttia kansainvälisten
tunnusten alla: Esa-Pekka Salonen oli tuonut Los Angeles Philharmonic Orchestran
Euroopan-kiertueelle. Menestys oli Pariisissa loistava. Samaan ajankohtaan oli tarkoituksellisesti sijoitettu Sorbonnen yliopiston Suomen Ranskan instituutissa järjestämä
Sibelius-symposiumi, joka oli samalla ensimmäinen ranskalaisen yliopiston koskaan
järjestämä Sibelius-konferenssi. Esitelmät ilmestyvät arvostetun Musurgia-lehden erikoisnumerona.19 Tapahtuman aloitteentekijä oli viime syksynä ensimmäistä ranskalaista Sibelius-väitöskirjaa menestyksellisesti puolustanut Antonin Servière, joka kutsui
kohteliaasti minutkin suunnittelutoimikuntaan.
Pleyel-salissa Sibeliuksen kuudetta sinfoniaa kuunteli vieressäni jo hieman harmaantunut ranskalainen musiikkitieteen professori, joka ei ollut koskaan ennen kuullut kuuluisan säveltäjämme musiikkia konsertissa. Hän oli haltioissaan ja sanoi: ”On
uskomatonta, että tässä iässä voi vielä löytää jotain näin suurenmoista!” Ranskassa
tapaa useammin kuin Suomessa ihmisiä, joille korkeakulttuuria ei ole lainkaan tar18
19

Ibid.
Esitelmiin perustuvat artikkelit ovat ilmestyneet Musurgian vuoden 2008 niteessä XV/1–3.
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vetta puolustaa. Monet pariisilaiset ottavat yhä edelleen hyvin juhlallisesti perinteisen
tehtävänsä erottaa koko maailman puolesta merkittävä taide vähemmän merkittävästä.
Sellainen on imponoivaa ja saa aina – ainakin minut – kuuntelemaan musiikkia tavallista tarkkaavaisemmin.
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Matkalla EUrooppaan – vertailevia huomioita
Tšekistä ja Suomesta
Professori Henri Vogt, Universität des Saarlandes
Puhe Tšekki-illassa 26.3.2009.

Lähden tässä esityksessäni liikkeelle Vàclav Havelista, tuosta näytelmäkirjailija-presidentista, jonka kirjoittama politiikan filosofia ja teoria voittaa mennen tullen alan niin
sanottujen ammattilaisten kirjoitelmat. Kuten muistamme, myös Tšekkoslovakian samettivallankumous marraskuussa 1989 monessa suhteessa henkilöityi juuri Haveliin.
Ensimmäisen varsinaisen puheensa Tšekkoslovakian presidenttinä uutena vuonna
1990 Havel aloitti voivottelemalla sitä, kuinka kurjassa kunnossa maan talous ja ympäristö olivat. Kukaan ei ollut välittänyt siitä, millaiseen tilaan luonto oli päästetty;
maassa valmistettiin tuotteita, joita kukaan ei halunnut. Nämä eivät kuitenkaan olleet
pahin asia. Havel jatkaa puhettaan:
”Pahinta kuitenkin on, että me elämme saastuneessa moraalisessa ympäristössä. Sairastuimme moraalisesti, sillä totuimme puhumaan aivan muuta kuin ajattelimme. Opimme
olemaan uskomatta mihinkään, olemaan välinpitämättömiä toistemme suhteen, välittämään vain itsestämme. Sellaiset käsitteet kuin rakkaus, ystävyys, myötätunto, nöyryys ja
anteeksianto menettivät syvyytensä ja merkitysulottuvuuksiaan.”
Havelin sanat olisivat tietysti aivan yhtä hyvin voineet kohdistua mihin tahansa entiseen kommunistimaahan, sillä yhteiskuntien sosiaalis-moraalinen tila osoittautui laajalti ongelmalliseksi kommunismin kukistuttua. Onkin siis ollut tärkeää, että monessa
suhteessa kulunut 20 vuoden jakso on ollut tämän moraalisen perikadon poistekemistä, poisoppimista, unohtamista. Siis yhteiskunnallisen luottamuksen rakentamista koko itäisessä Euroopassa. Luottamuksen, jonka merkitys on yhtä oleellinen kuin
tämän hetken finanssikriisissä – kun luottamus puuttuu, järjestelmä on vähintäänkin
horjuva ja tilannetta on hyvin vaikea tasapainottaa.
Eikä tämä uuden sosiaalis-moraalisen koodin oppiminen tosiaankaan aina ole ollut
helppoa; se on ollut paljon vaikeampaa kuin demokraattisten puolueiden perustaminen, uuden perustuslain hyväksyminen tai siirtyminen vapaaseen markkinatalouteen.
Mutta mikä tärkeintä: näissä maissa on samalla vahvasti kuitenkin mielletty, että vasta
tämän uuden sosiaalis-moraalisen järjestyksen myötä demokratia olisi aidosti juurtunut maahan, tullut ihmisten sisäistetyksi todellisuudeksi.
Politiikan tutkimuksessa, erityisesti niin sanotussa demokratian lujittumisen teoretisoinnissa, on puhuttu kolmoismuutoksesta (triple transformation) itäisessä Euroopassa. Se on nimenomaan tarkoittanut sitä, että niin politiikan, talouden kuin sosiaalisen
kulttuurin alueella vaadittiin syvällistä muutosta.
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Niinpä yksi silmiinpistävimmistä piirteistä koko itäisen Euroopan kehityksessä on
se, miten laajasti on koettu, ettei muutostavoitteissa olla täysin onnistuttu: ei olla onnistuttu demokraatteina, sikäli kuin demokratia tarkoittaa ihmisten välistä sosiaalista
kanssakäymistä ja moraalia, demokraattista kulttuuria. Joka kerta, kun on koettu jokin
poliittinen skandaali – ja skandaaleja on toki ollut paljon joka puolella entisiä kommunistimaita – tulkinnan kehys näille skandaaleille on ollut, ”ettemme vieläkään ole
oppineet kunnon demokraateiksi, kunnon kansalaisiksi”. Ja usein vielä ”ja varsinkaan
meidän eliittimme ei onnistunut muuttumaan kunnollisiksi demokraateiksi”. Luulen,
että monet ajattelevat myös tämän hetken Tšekin hallituskriisistä näin.
Kun kuitenkin ajattelemme näitä reaktioita, meidän tulisi samalla muistaa, että
sikäli kuin voidaan puhua epäonnistumisesta, kyseessä on ollut olennaisesti suhteellinen epäonnistuminen. Se on ollut epäonnistuminen suhteessa uuden kommunismin jälkeisen aikakauden odotuksiin siitä, mitä demokratia voisi parhaimmillaan olla.
Vuoden 1989 vallankumoukset, ja ehkä ennen kaikkea niistä kaikkein sykähdyttävin
eli Tšekkoslovakian samettivallankumous, loivat tavallaan idealistisen näkökulman,
utooppisenkin tilanteen, jossa demokratia rinnastui ihmisten hyvyyteen, heidän haluunsa toimia pikemminkin yhteisön hyväksi kuin ajaa omia etujaan. Todellisuus ei
tietenkään ole näin ruusuinen, ei itäisessä Euroopassa mutta ei tietenkään myöskään
läntisen Euroopan maissa, joissa demokratia on vallinnut jo pitkään. Mutta entisissä
kommunistimaissa toiveet ja todellisuus ovat joka tapauksessa usein olleet erityisen
kaukana toisistaan, kauempana kuin niissä maissa, joissa demokratia on jo pitkään
ollut jokapäiväinen asia.
Tähän sykähdyttävyyteen kiinnitti myös Havel edellä mainitussa puheessaan huomiota vastapainona kuvaamalleen moraaliselle rappiolle. Hän ylisti maanmiestensä
potentiaalia seuraavin kauniin sanoin:
”Viime aikojen tapahtumat, erityisesti viimeisen kuuden viikon vallankumous, ovat näyttäneet sen valtavan inhimillisen, moraalisen ja henkisen potentiaalin ja kansalaisuuden
kulttuurin, joka oli piilottautunut jonnekin pakotetun apatian naamion taakse. Aina kun
joku sanoi minulle, että olemme sitä tai tätä, vastustin ja totesin, että yhteiskunta on niin
kummallinen olento, ettei kannata tuijottaa vain sen näkyvää pintaa. Olen onnellinen,
että en erehtynyt. Kaikkialla maailmassa ihmiset ihmettelevät nyt, mistä nuo nöyryytetyt, skeptiset, kyyniset Tšekkoslovakian kansalaiset löysivät tuon loistavan voiman, jolla he
muutamassa viikossa rauhanomaisesti ravistivat yltään totalitarismin ikeen.”
***
Näiden huomioiden ja kahden lainauksen myötä tulee esiin kenties keskeisin jälkikommunistisen ajan yhteiskunnallinen jännite, joka on olennaisesti jäsentänyt poliittista elämää näissä maissa – jossain mielessä sitä voisi myös ajatella mahdollisen ja
toteutuneen, potentiaalisen ja aktuaalisen väliseksi jännitteeksi.
Ensinnäkin yhtäältä on koettu, että ollaan vahvasti uusia demokraatteja, ollaan
palattu Eurooppaan ja aloitettu uusi elämä, josta on tullut uudella tavalla avoin ho130
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risontti entisen tiukasti suljetun sijaan; tulevaisuudesta on tullut avoin. Kun tein jo
vuonna 1993 haastatteluja Prahassa, yksi haastattelemistani nuorista yksinkertaisesti
totesi, että merkittävintä oli nimenomaan se, että oli saavutettu tila, jossa tulevaisuus
oli avoin eikä ennalta määrätty.
Toisaalta ollaan ajateltu, että ollaan hiukan epäonnistuneita demokraatteja: ei opittukaan tuosta vain elämään uusien toiveiden mukaisesti, ja joka tapauksessa muutosprosessi on osoittautunut monessa suhteessa paljon vaikeammaksi kuin kuviteltiin.
Tšekki ei ole mikään poikkeustapaus tässä suhteessa, sillä luottamus politiikkaan on
pysynyt hyvin alhaisena ja skeptisyys eliittejä kohtaan korkeana. Ajatus politiikan
edustuksellisuudesta ei ole ehkä vielä erityisesti jalostunut: massojenhan pitäisi saada
demokratiassa juuri sellaiset edustajat kuin he ansaitsevat.
Tähän epäonnistumisen tunteeseen on saattanut usein liittyä myös nostalgian
ajatuksia suhteessa vanhaan, jopa toiveita paluusta entiseen. Meidän ulkopuolisten
ja nuorempien sukupolvien yleensä olisikin aina muistettava, ettei kommunistinen
järjestelmä suinkaan ollut kaikille tai kaikilta osiltaan huono eivätkä kaikki siellä suinkaan olleet onnettomia. Tietysti siellä eli myös paljon onnellisia ihmisiä, jotka olivat
suhteellisen tyytyväisiä siihen varmuudella varustettuun elämään, jota kommunismi
heille tarjosi. Ajatus varmuudestahan on nyt hävinnyt...
Tämän jännitteen vahvuus merkitsee edelleen jossain mielessä tunnetta, että nämä
maat – Tšekki mukaan lukien – olisivat ikään kuin jonkinlaisessa välitilassa, jossa uusi
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ja vanha järjestelmä, toiveet ja todellisuus kohtaavat, eli jonkinlaisessa ambivalenssin
tilassa. Jos haluttaisiin pukea tämä vielä teoreettisemmalle kielelle: ehkä nämä maat
ovat edelleen ikään kuin tulemisen tilassa siinä mielessä kuin puolalaissosiologi Piotr
Stzompka on asiasta puhunut. Se ei ole aktuaalista eikä potentiaalista vaan pelkkää jatkuvaa muutosta. Transformaatio, demokratisaatio, ei siis vieläkään olisi tämän mukaan
aivan ohitse. Itse asiassa myös tunnettu itäisen Euroopan analyytikko Jacques Rupnik
on hiljattain todennut, että saatuaan EU-jäsenyyden monet entiset itäisen Keski-Euroopan maat ovat alkaneet jälleen toimia huonommin, ne ovat ikään kuin palanneet
jälkikommunistiseen aikakauteen.
Tässä on tietysti myös syytä pitää mielessä vahva sukupolvinäkemys: jännite on
oletettavasti paljon heikompi niillä, jotka ovat jo kasvaneet uuteen systeemiin, tämän
hetken alle kolmekymppisillä. Tämäkään ei ole mikään yksiselitteinen argumentti, sillä edellisten sukupolvien muisti ja muistot, periytyneet tavat ja käytännöt säätelevät
myös nykypolvea.
***
Jotenkin – niin minusta tuntuu – tämä kaksijakoisuus, tämä uusien odotusten ja
jonkinlaisten pettymysten perinteen välinen jännite, on erityisen tärkeä, kun yritämme ymmärtää Tšekkiä ja erityisesti sen politiikkaa tänä päivänä. Kiinnostavaa on sen
vuoksi kysyä, missä määrin tämä jännite on vaikuttanut 1) Tšekin suhtautumiseen Euroopan integraatioon yleisesti ja erityisesti siihen, 2) miten Tšekki tällä hetkellä hoitaa
EU-puheenjohtajuuttaan?
Tšekissä, kuten koko itäisessä Euroopassa, EU-jäsenyys tuli hyvin nopeasti agendalle 1990-luvun alussa. Laajalti ajateltiin, että vain liittymällä nopeasti läntisen Euroopan organisaatioihin voitaisiin taata demokratian juurtuminen maahan ja samalla
irrottautua kunnolla Neuvostoliiton/Venäjän etupiiristä. EU siis mitä suurimmassa
määrin edusti idealistista demokratiaa, eurooppalaisen demokratian ideaalia.
Totta varmasti olikin, että tämä EU-jäsenyysporkkana auttoi näitä maita nopeuttamaan järjestelmänsä reformoimista; lienee selkeästi niin, että ne maat, joille jäsenyys
tuli heti todelliseksi mahdollisuudeksi, ovat paremmin onnistuneet järjestelmänsä
muuttamisessa. Jäsenyysoption merkitystä ei toisaalta myöskään saisi liioitella, sillä
juuri näissä samoissa maissa oli jo olemassa muistoja demokratian perinteestä ja niiden
teollinen infrastruktuuri ja tuotannollinen mentaliteetti oli kaiken kaikkiaan paremmin yhteensopiva läntisen järjestelmän kanssa. Tšekki on tietysti muutoksessaan ollut
aivan parhaimpien joukossa – yhdessä muiden vuonna 2004 EU:hun liittyneiden maiden kanssa. Kehitys ei sielläkään tietysti ole ollut aivan tasaista. Esimerkiksi 1990-luvun lopulla koettiin selvästi vaikeuksia, erityisesti yksityistämisprosessin suhteen, mutta varsinkin viimeiset kymmenen vuotta kehitys on kuitenkin ollut erinomaisen hyvää.
Työttömyys on esimerkiksi ollut perin vähäistä, ja ainakin Prahassa on monella alalla
ollut jopa työvoimapulaa.
Kaikesta tästä positiivisesta kehityksestä huolimatta maassa on kuitenkin esiinty132
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nyt aika paljon skeptisyyttä integraation ja EU-jäsenyyden suhteen, enemmän kuin
useimmissa muissa itäisen Keski-Euroopan maissa (mutta kyselytutkimusten mukaan
kuitenkin keskimäärin hieman vähemmän kuin Suomessa). Presidentti Václav Klausin
hyvin vahvasti EU-kriittiset näkemykset ovat tietysti myös tulleet laajalti tunnetuksi
viime aikoina, erityisesti Tšekin EU-puheenjohtajuuden myötä. On kuitenkin huomattava, että enemmistö kansasta, ehkä 60 prosenttia, kannattaa muun muassa Lissabonin sopimuksen hyväksymistä.
Tätä EU-kriittisyyttä – eikä sitä tarvitse välttämättä henkilöidä Klausiin – voisi
nähdäkseni nimenomaan selittää idealistisella demokratiakäsityksellä. Ajatus siitä, että
me olemme joka tapauksessa vahvasti eurooppalaisia, vahvoja demokraatteja, vaikuttaa
voimakkaasti kansan tietoisuudessa – ja EU kaikkine demokraattisine ongelmineen ei
välttämättä millään tavoin lisää tai paranna tätä vahvaa eurooppalaista perintöä. Vaihtoehtoisesti monilla EU:n puoltajilla on ollut vahvasti se näkemys, että nimenomaan
unionin kautta, seuraamalla yhä vahvemmin eurooppalaisia perinteisiä pelisääntöjä
epäonnistuneen demokratian varjo voidaan karistaa. Jo liittymisvaiheessa vaikuttanut
ajatus EU:sta eurooppalaisen demokratian muodon toteuttajana vaikuttaa siis yhä.
Nyt tapahtunutta hallituksen eroakin pitää ehkä ymmärtää tässä valossa; jotenkin alussa mainitsemani perusjännite vielä jäytää koko poliittista järjestelmää ja vaikuttaa sen
toimintakykyyn ja erityisesti suhteessa Eurooppaan, ”Euroopan” pitäessä sisällään niin
monia demokratiaan liittyviä merkityksiä.
Samalla on kuitenkin huomattava, että ehkä juuri Tšekin suhteen tämä yhden jännitteisen poliittisen ulottuvuuden nimeäminen voi olla liiankin helppo ratkaisu. Olen
usein miettinyt ajatellessani maan politiikkaa viimeisenä 20 vuonna, että tämän maan
yhteiskunnallisessa perinteessä on mainitun potentiaalisen ja aktuaalisen välisen jännitteen ohella vielä vahva kolmaskin ulottuvuus. Se on jonkinlainen perusskeptinen
kansallinen itseymmärrys, tuosta ratkiriemukkaasta kunnon sotamies Švejkistä kumpuava elämänasenne, jonka myötä ihmiset välttämättä suhtautuvat epäilevästi kaikkiin
suuriin poliittisiin projekteihin, kuten Euroopan integraatioon.
Näin meillä olisi siis kolme keskeistä politiikan määrittäjää tai suurta tarinaa
Tšekin tasavallassa: 1) idealistiset demokratiaodotukset; 2) ajatus, että jossain mielessä ei vielä olla opittu uutta eli ollaan epäonnistuneita demokraatteja – nämä kaksi
ensimmäistä ovat myös hyvin vahvasti liittyneet kommunismin ajan perintöön – ja
3) näiden lisäksi vielä vanhempi perinteinen skeptisyys niin politiikan mahdollisuuksia kuin todellisuuttakin kohtaan. Kaikki nämä tekijät saattavat vaikuttaa siihen, että
Euroopan integraatioprosessi ei olekaan ollut niin lämpimästi ymmärretty kuin voisi
kuvitella maassa, joka on ilmeisen paljon taloudellisesti hyötynyt vapaista eurooppalaisista markkinoista.
Näitä kolmea tekijää tekee mieli verrata hiukan Suomeen. Kuten varmasti tiedätte,
useissa analyyseissa on korostettu sitä, että kolme tekijää mahdollisti Suomen liittymisen nopealla aikataululla EU:hun 1990-luvun puolessa välissä: turvallisuustakuut
suhteessa Venäjään, taloudelliset mahdollisuudet erityisesti 1990-luvun alun lamatilanteessa ja identiteettikysymykset – haluttiin olla korostetusti eurooppalaisia. EU:n
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vastustus taas on paljolti kummunnut yhtäältä perinteisestä itsepärjäämisen eetoksesta
ja toisaalta siitä, että EU on ollut politiikassaan liian neoliberaali, liian kaukana pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta.
En halua tässä pohtia, mitkä tekijät ovat Suomessa olleet tärkeimpiä, vaan sen
sijaan haluan vain todeta, että joka tapauksessa turvallisuus- ja identiteettitekijät ovat
olleet Suomessa huomattavasti tärkeämpiä kuin Tšekissä. Siellä ne nähdäkseni ovat
olleet lähinnä toissijaisia, kun taas – kuten olen halunnut puheessani korostaa – demokratian kehittymisen ja tulkitsemisen kysymykset ovat olleet ensisijaisia. Pohjoismaisesta näkökulmasta on myös lähes huvittavaa, että presidentti Klausin kannattajille,
siis EU:n vastustajille, unioni on ollut aivan liian vähän liberaali, aivan liian sosiaalidemokraattinen.
***
Voisi tietysti pohtia, missä määrin Tšekin EU-puheenjohtajuuskin on ollut näiden
suurten tekijöiden määrittelemää, mutta ehkä se olisi liian kaukaa haettua. Pitää ottaa
vain päivänpoliittinen perspektiivi: puheenjohtajuus ei varmastikaan ole ollut mikään
erityinen menestys, ei ainakaan saksalaisen ja ranskalaisen lehdistön mukaan, vaikka
ensimmäiset viikot ilmeisestikin sujuivat varsin hyvin. Samalla on kuitenkin myös todettava, että varsinkin suurten taloushaasteiden edessä on tietysti ollut miltei turha
odottaakaan, että maan resurssit ja kokemus EU:sta voisivat riittää erityisen hyvään
puheenjohtajuuteen.
Minun tekee mieleni näin lopuksi hiukan puolustaa Tšekkiä ja sen puheenjohtajuutta. Kun maata on viime viikkoina kritisoitu, on peräänkuulutettu vahvaa poliittista johtajuutta ja ajateltu Euroopan unionia jotenkin vahvana, henkilöityneenä
poliittisena prosessina – vähän niin kuin Ranskan Nicholas Sarkozyn vuodenvaihteessa
päättyneellä kaudella tapahtui. Ei unionia kuitenkaan tarvitse yrittää viedä tällaisen
suureellisen politiikan suuntaan. Yhtä hyvin voisimme ajatella sen olevan kumpuilevaa pienten asioiden politiikkaa, hyvin tavallista politiikkaa, juuri sellaista, jota Tšekki
periaatteessa alunperin puheenjohtajakaudellaan kuvitteli tekevänsä; siis ”politics as
usual”.
Kun nyt käyn Prahassa, minulla on tunne, että käyn täysin tavallisessa eurooppalaisessa suurkaupungissa, hivenen hienommassa tosin kuin melkein kaikki muut.
Juuri normaliteettiin pitäisi jollain lailla tähdätä, ehkä jo nyt alkaa ajatella sen termein
myös Euroopan tasolla. Sillä jos Tšekissä pitäisikin yrittää päästä eroon kommunismin
kauden luomasta jännitteisestä suhtautumisesta demokratiaan, sen todellisuuteen ja
mahdollisuuksiin, myös Euroopan tasolla pitäisi uudestaan alkaa ajatella utopioiden ja
käytännön välistä suhdetta. Vaalimme EU:nkin suhteen itse asiassa vielä jonkinlaista
idealistista, kansallisvaltiollista ja republikaanista käsitystä politiikasta, mikä taas voi
vaikuttaa syvästi tulkintoihimme unionin toimintakyvystä. Todellisuuden ja toiveiden
välisen ristiriidan hallitseminen olisi tärkeää politiikan kaikilla tasoilla.
134
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Laajennettu ja perusteellisesti muokattu versio tästä esitelmästä on julkaistu Kosmopolis-lehdessä 3/2009 otsikolla ”Ylpeys ja ennakkoluulo. Kommunismin jälkeisen politiikan perusjännitteistä itäisessä Euroopassa”.
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Tšekin ja Suomen ”kansojen äänet” ja kansallisen
modernismin kehitys musiikissa ja muutenkin
Professori Tomi Mäkelä, Martin-Luther-yliopisto, Halle-Wittenberg
Puhe Tšekki-illassa 26.3.2009.

Saatuaan suuren orkesteriteoksensa Taras Bulba (1915–1918) valmiiksi tšekkiläisen
säveltaiteen modernismin keulakuva, jo yli 70-vuotias Leoš Janáček (1854–1928) kirjoitti 36-vuotiaalle rakastetulleen Kamila Stösslovalle (os. Neumannova) juhlistavansa
uudessa monumentaalisessa sävellyksessään slaavilaisten kulttuurien voitokasta esiinmarssia.1 Tämä tapahtui Euroopan kohtalonvuonna 1918. Teos kuuluu ensimmäisen
maailmansodan aikaansaaman kansallisen intomielen ja erottelun ilmentymiin. Keskiaikaisen Euroopan hallintorakenteet haurastuivat laajoilla alueilla, ja ajatus lukuisista
pienistä kansallisvaltioista sai entistä reaalisemman perustan.
Toinen toisilleen sukua olevien mutta keskinäistä erilaisuuttaan korostavien kuningashuoneitten välinen kilpailu käytiin jatkossa yhä useammin toinen toisilleen sukua
olevien mutta keskinäistä erilaisuuttaan korostavien eurooppalaiskansojen kesken. Samana vuonna kun Suomen itsenäisyysjulistus vahvistettiin, myös Tšekkoslovakian tasavalta perustettiin. Niin Suomen kuin omalla tahollaan Tšekkoslovakiankin tasavalta
erosivat tuolloin 1800-luvun Euroopan suurimmista keisarikunnista, Suomi Venäjästä
ja Tšekkoslovakia Itävalta-Unkarista. Tähän asti Suomi oli kuulunut aina johonkin
mahtivaltakuntaan, kun taas böömiläisillä oli jo kauan ollut ikioma kuninkaansa ja
1300-luvulla jopa keisari, Kaarle IV. Suomalaisille oma kuningaskin jäi toteutumattomaksi haaveeksi.
Myös vuosi 1809 on molempien maiden kannalta merkittävä: nousihan Böömi
tuolloin vapaaehtoisesti (arkkiruhtinas Kaarlin johdolla) Napoleonia vastaan siis samana vuonna, kun Suomesta tuli osa Venäjää. Tämä oli merkittävä ele, sillä kuuluihan
esimerkiksi Baijerin naapurikuningaskunta Napoleonin luotettaviin liittolaisiin ja pidettiinhän Napoleonia monissa pienemmissä Euroopan maissa pitkään nimenomaan
kansallisen paikallishallinnon takaajana. Napoleon rikkoi systemaattisesti muut suuret
ja vanhat keisari- ja kuningaskunnat ja lupasi paikallishallinnolle, esimerkiksi juuri
Itävalta-Unkarin reuna-alueille, laajoja valtuuksia. Tästä syystä esimerkiksi Sloveniassa Napoleonia juhlitaan nykyisinkin oman kansallisen historian merkkihenkilönä,
eräänlaisena etäältä vaikuttaneena kansallissankarina, mikä saattaa olla jopa yksi syy
ranskalaisten automerkkien huomiota herättävään menestykseen ”Balkanin Sveitsissä”.
Böömi sen sijaan oli vuonna 1809 lojaali Itävalta-Unkarille. Prahassa koettiin hyvällä
1

Přibáňová, Svatava (1990, toim.): Hadanka zivota. Dopisy Leose Janacka Kamile Stosslove. Opus musicum: Brno. Vrt. myös Mäkelä, Tomi (2005): Exhibitionismus und musikalische Autobiographie. Eros
und Thanatos in Leoš Janáčeks Opern, teoksessa „Theater ist ein Traumort“. Opern des 20. Jahrhunderts
von Janáček bis Widmann, toim. Hanspeter Krellmann ja Jürgen Schläder, Henschel: Berlin, 10–20.
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syyllä kuuluttavan yhden ajan mahtavimman valtakunnan ydinalueisiin, josta Pariisista käsin katsottuna olisi saattanut sittenkin aikojen kuluessa tulla takapajula.
***
Kansallinen modernistisäveltäjä Leoš Janáček, joka niin monin tavoin on tšekkitaiteen
syvimmän olemuksen edustaja, syntyi Hukvaldyssa ja eli suurimman osan elämästään
Itävalta-Unkarin keisarikunnassa. Patrioottisena tšekkinä hän koki tehtäväkseen nimenomaan slaavilaisuuden kehittämisen, uuden taiteen luomisen slaavilaisista lähtökohdista ja saksankielisen kulttuurin hegemonian murtamisen Keski-Euroopassa.
Hänen asenteessaan näkyy tšekkiläisten ikuinen identiteettiongelma, länsislaavien
identiteettikriisi: ollako slaaveja vai länsieurooppalaisia, ylpeilläkö myöhäiskeskiajan
keisarihuoneella vai slaavien kansainvaelluksen avangarde-roolilla?
Tämä ristiriita innoitti 1900-luvun alun tilanteessa paitsi tšekin kielen ja murteiden tutkimiseen myös siihen, että juuri Janáček käytti oopperoissaan ja muussa musiikissaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan slaavilaista kirjallisuutta. Janáčekin Taras
Bulba perustuu Nikolai Vasiljevits Gogolin kertomukseen kasakasta, jonka puolalaiset
teloittivat. Juliaanisen kalenterin mukaan 20. maaliskuuta 1809 syntynyt Gogol edusti
itsekin kasakkaperinnettä ja oli kotoisin Ukrainasta, Oblast Poltavasta.
Taras Bulba on venäläisen kirjallisuuden helmiä. Kertomus on monin tavoin harvinainen Gogolin tuotannossa. Gogol oli romantikko, joka kykeni ainutlaatuisella tavalla kuvailemaan elämän epäromanttisia piirteitä. Hänellä oli taipumus kokea ilmiöt
koomisina ja hirtehisinä, groteskeina, ja nähdä todellisuus moniulotteisena romanttisen intuition ja mielikuvituksen avulla. Vaikka tämän tarinan väkevästi kansallismielinen ja poliittinen sanoma lienee päivänselvä, Gogolin Taras Bulba ei ala kasakoiden ja
ukrainalaisen kulttuurin ylistyksellä. Taras Bulba haukkuu kaksi kotiin palaavaa opiskelijapoikaansa pataluhaksi näiden suurkaupunkilaishenkisen pukeutumisen vuoksi.
Toinen pojista vastaa isälleen, että jos tämä jatkaisi haukkumista ja nauraisi hänelle,
hän ei voisi olla lyömättä. Kun isä ja poika sitten tappelevat kovin nyrkein kadulla,
poikien äiti huutaa: ”Mies on menettänyt järkensä!” Tappelun jälkeen Taras Bulba
kehuu kiivasta poikaansa hyväksi taistelijaksi ja alkaa haukkua toista poikaa pelkuriksi.
Kasakka Taras Bulba, josta Janáček siis teki myös tšekkien sankarin, vaatii tarinassa
molemmilta pojilta, että nämä lähtevät sotimaan muiden kasakoiden kanssa puolalaisia vastaan. Puolalaisia Gogol syyttää yhteyksistä juutalaisiin. Ja ovathan puolalaiset
myös epäilyttävästi länsimaisia katolilaisia, ja ainakin monet aatelissuvut ovat kaikkea
muuta kuin läpikotaisin slaavilaista verenperimää. Ukrainalaisesta näkökulmasta Puola on siis sekarotuista rajaseutua. Kertomus päättyy siihen, että polttorovioon sidottu
Taras Bulba huutaa liekkien seasta, että ”on vielä koittava aika, jolloin Venäjän maaperästä nousee tsaari, jota mikään maailman mahti ei kykene alistamaan”. Sankarin
teloitus roviolla liittyy tšekkien ajatusmaailmassa ennen kaikkea Jan Hussin teloitukseen vuonna 1414 katolisen kirkon ja keisarikunnan toimesta. Gogol kirjoittaa, että
Taras Bulban elämä päättyi visioon kaikkien slaavien ylivoimaisesta tsaarista. Gogol
138
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kysyy, voiko mikään tuli tai muu voima maailmassa tuhota venäläisen sielun voimaa.
Taras Bulbaa on kiitetty juuri niin sanotun venäläisen sielun idean hahmottelemisesta
romantiikan hengessä. Taras Bulba on klassikko, josta on tehty jo ainakin kaksi suurta
elokuvaa, joista viimeisin kuvattiin oman aikamme tsaarikultti mielessä, joskin historiallisissa kulisseissa Venäjällä vuonna 2007 (ohj. Vladimir Bortko) ja se esiteltiin
2009. Vuonna 1962 tarinasta tehtiin elokuva USA:ssa, ja yhdessä päärooleista oli Tony
Curtis. Musiikkialan ihmisiä saattaa kiinnostaa, että musiikin sävelsi 1962 kuuluisa
emigrantti Franz Waxman.
Täytyy osata eläytyä slaavien taruston ja Gogolin kerronnan särmikkääseen moniulotteisuuteen ja myös tšekkiläisen nationalismin kypsään, syvällisesti älylliseen ja
filosofiseen tilaan, jotta voi (Janáčekin tavoin) nähdä ukrainalaisten ja puolalaisten
välisessä skismassa aiheen juhlia panslavismin voittoa, vaikka kaikki keskeiset ukrainalaishahmot siinä kuolevatkin. Taras-kasakan pojat kuolevat Gogolin sadussa, yksi
puolalaisten teloittamana, toinen Taras-isän itsensä tappamana rangaistuksena pelkuruudesta. Slaavien sankari on isä, joka tappaa poikansa. Siinä on meillä suomalaisilla
etenkin ”Pitkänsillan länsipuolella” (Erik Söderblomia lainatakseni) pureskelemista.
Väkivaltaisuudestaan tunnettu Kullervokin sentään tappaa vain kasvatusvanhempansa!
Janáčekin teoksen optimismi ja lopun voitokkuus on rituaalista, kulttuurin sisäistä
puhdistumista. Idea on sama kuin Spike Leen elokuvassa Malcolm X (1992) eli se, että
tumman miehen pahin vihollinen ei ole vaaleaihoinen amerikkalainen vaan orjuuteen
ja alistettuun asemaan tottunut toinen tumma mies. Juuri tässä hengessä Taras halveksii paitsi pelkuripoikaansa, myös puolalaisia enemmän kuin kulttuuripiirinsä ulkopuolisia kilpailijakansoja. Taras on sotaisen voitokkuuden ja putipuhtaan slaavilaisuuden
profeetta, ja Janáčekin teoksen äärimmilleen venytetty loppu on suunnattoman juhlava musiikillinen ennustus slaavilaisten maailmanherruudesta liekkien keskeltä lausuttuna – lajissaan ylittämättömän ylevä taideteos.
***
Aivan elämänsä lopussa, 1920-luvun puolivälin jälkeen, Janáček sai valmiiksi liturgisesti sävyttyneen pääteoksensa Glagoliittimessun. Säveltäjä omisti sen Määrin (ts. Moravian) kirkon päämiehelle Olomoucin arkkipiispalle. Olennaisempaa kuin säveltäjän
elämänsä lopussa mahdollisesti löytämä uskonnollisuus, jonka hän itse muuten kiisti,
on se, että Glagoliittimessu juhlistaa kirkkoslaavinkielistä keskiaikaista liturgista tekstiä.
Säveltäjä tekee kaikkensa antaakseen kirkkoslaaviperinteelle uudenaikaisen ja ainutkertaisen asun. Paikoitellen Janáček etäännyttää musiikillisen ilmaisunsa kirkollisista
perinteistä siinä määrin, että on luontevaa olettaa hänen ajatelleen myös slaavilaisen
alkukirkon läheisiä yhteyksiä alueen pakanallisiin perinteisiin. Janáčekin musiikin rytmit johtuvat kuitenkin pääasiassa puhekielen antamista virikkeistä. Usein Janáček artikuloi käyttämänsä tekstin tietoisesti väärin, ja sanojen painotus vastaa kuin vastaakin
ilmeisesti pikemminkin modernin tšekin kielen periaatteita ja poikkeaa siten jyrkästi
vanhasta alkutekstistä.
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Niinpä paitsi Janáčekin musiikki myös tekstinkäsittely on ajatonta: se suuntaa katseensa hamaan tulevaisuuteen. Vielä yli 70-vuotiaanakin, samoin kuin jo Taras Bulbaa
ensimmäisen maailmansodan aikana säveltäessään, Janáček oli kiinnostunut kansansa tulevaisuudesta eikä menneisyydestä, tai tarkemmin sanoen kansan menneisyyteen
kohdistuva kiinnostus johtui vahvasta halusta ohjata nykyisyyden kulkusuuntaa. Tässäkin on jotain tyypillistä alueen kansalliselle liikehdinnälle kautta aikojen.
Janáček kirjoitti Glagoliittimessustaan, että hän halusi sen avulla saattaa ”uskon
kansan kitkemättömän olemassaolon oikeutukseen ei niinkään uskonnolliselle, vaan
jykevälle hyveellisyyteen perustuvalle jalustalle”. Teosta leimaa optimismi ja elämän
ylistys, ei alistuminen jumalan tai jonkin toisen auktoriteetin vallan alle.
Teoksen päättävä Intrada kuuluu muutenkin kuin pikemminkin alkusoittoon
viittaavan nimensä vuoksi kokonaisuuden suurimpiin erikoisuuksiin. Se on täynnä
alkuvoimaa ja pakanallista rituaalisuutta. Intradasta on sanottu, että Janáček näyttää
siinä ihmisille, kuinka jumalan kanssa on puhuttava. Oikein ymmärrettynä se lienee kuitenkin ennen kaikkea Janáčekin ikuista vitalismia, elämänvoiman ja varsinkin slaavilaiskulttuurin ylistystä, uskoa suureen tulevaisuuteen ja vapauteen kansan ja
kulttuurin omista lähtökohdista käsin. Janáček hakee etäisyyttä länsieurooppalaiseen
hienostuneisuuteen ja hillittyyn uskonnollisuuteen ja teologiaan, ja hän vie kirkkoslaavilaisperinteen äärimmäisen kauas Vatikaanin kultaisista koristeista, kouluista, lingua
francasta ja kirjastoista.
Janáčekin työtä ohjaa utopia slaavikulttuurin alkuvoimaisuudesta, nimenomaan
slaaveille tyypillisestä kiinteästä luontoyhteydestä ja arkaaisesta olemassaolon oikeutuksesta vastakohtana teknokraattiselle ja niin sanottua sivistystä (ts. akateemista perinnettä) korostavalle länsimaalaisuudelle. Säveltäjänä hän toden totta onnistuukin
kehittämään tinkimättömästi yksilöllisen ja ei-länsimaisen sävellystyylin sortumatta
pinnalliseen eksoottisuuteen tai jonkin kansatieteellisistä museoista tutun taidemuodon ulkokultaiseen lainaamiseen. Tinkimättömän asenteensa ansiosta Janáček on yksi
1900-luvun alun kiinnostavimmista modernisteista, jolla ei ole esikuvia eikä vertaisiaan seuraajia.
***
Janáčekin jyristykseen ja julistukseen verrattuna muu tšekkiläinen, määriläinen ja böömiläinen nationalismi tuntuu laimealta. Vaikka Janáčekinkin ymmärtäminen vaatii
moniulotteista ja monitasoista ajattelua, säveltäjän työ on intohimoista ja se perustuu
kansalliseen utopiaan. Se kumpuaa tilanteesta, jossa tšekkien asema Itävallan osana oli
ainakin kulttuuri-identiteetin osalta poikkeuksellisen heikko – onhan kysymys alueesta, joka kauan sitten muodosti sivistyneen ja vauraan länsimaisen Euroopan ytimen.
Esimerkiksi Bedřich Smetanan ja Antonín Dvořákin kansallishenkisiä teoksia Moldausta niin sanottuihin slaavilaisiin rapsodioihin, tansseihin ja vastaaviin keveästi kansallisiin teoksiin toki kaikki tuntevat, mutta erittäin harvoin kuulee soitettavan Josef
Sukin (1874–1935) musiikkia, niin hieno säveltäjä kuin hän onkin.
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Vuoden 1904 syksyllä Suk sai valmiiksi sinfonisen runon nimeltä Praga, siis Praha vanhalla kielellä kirjoitettuna. Kyseessä on hussilaissodista inspiroitunut ja vuoden
1424 tapahtumiin liittyvä ohjelmallinen teos, mutta samalla myös muistomerkki Sukin opettajalle Dvořákille. Tämä oli kuollut vuonna 1904 Sukin ollessa konserttikiertueella Espanjassa. Sukin sinfoninen runo liittyy siis hussilaissotiin ja varhaisen uskonpuhdistusliikkeen pyrkimyksiin. Hussilaisten kapina alkoi pian sen jälkeen, kun Jan
Hus oli Konstanzin kirkolliskokouksen päätöksellä poltettu roviolla. Uhma kohdistui
Böömin alueen lähtökohdista käsin katolista kirkkoa ja saksalais-roomalaista keisarikuntaa vastaan. Kyseessä oli siis sekä kansallinen että uskonpuhdistuksellinen liike – ja
ennen kaikkea vahva utopia.
Sotilaallisesti vahvin hussilaiskapinallisten ryhmä oli niin sanotut taboriitit. He
olivat alemman papiston edustajia, pikkuporvareita ja talonpoikia, ja paavi ja keisari
olivat heille antikristuksia. Taboriitit julistivat maailmanloppua ja perustivat kaupunkiliiton, jonka jäsenet haaveilivat tuhatvuotisesta valtakunnasta antikristuksen tuhouduttua. Taas kerran törmätään huikeisiin utopioihin, joiden toteuttamista ei pelätä. Ja
taas kerran böömiläinen utopia on samalla kansallinen ja yleisinhimillinen.
Vuoden 1424 kesäkuussa hussilaisten legendaarinen johtaja Jan Zizka voitti prahalaisvastustajansa Malešovin taistelussa ja kovimmat kamppailut siirtyivät Moravian
alueelle. Lokakuussa Zizka kaatui Pribislaun piirityssodassa, mutta hussilaiset jatkoivat
sitkeästi taistelua pyhää saksalais-roomalaista keisaria ja katolilaisia kaupunkeja vastaan.
Saattaa vaikuttaa oudolta, että Josef Suk omisti hussilaissotiin liittyvän teoksen
opettajansa Antonin Dvořákin muistolle, sillä olihan tämä ollut syvästi uskonnollinen
katolilainen. Täytyy muistaa, että hyvin monet niin sanotut aidot tšekit kokevat hussilaisliikkeen kansallisena vallankumousyrityksenä vierasta, itävaltalaista hallintoa vastaan eivätkä niinkään osana protestanttisen, evankelis-luterilaisen liikkeen esihistoriaa.
Hussilaissodat ovat yksi Böömin alueen kansoja ja kulttuureja yhdistävistä, yhteistä
identiteettiä rakentavista historian vaiheista. Tätä vaikutelmaa ei muuta edes se fakta,
että Böömin alue menetti hussilaissotien vuoksi taloudellisesti ja muutenkin vuosisatojen ajaksi johtavan asemansa keskellä Eurooppaa.
Hinta siitä, että hallintovaltaa siirtyi sodan ansiosta paikallisen aateliston ja maanomistajien käsiin, oli siis korkea. Kuten niin usein muuallakin, kansallinen itsenäisyydentunne oli myöhäiskeskiajan Böömissä ristiriidassa taloudellisen hyvinvoinnin
kanssa. Juuri tästä syystähän Suomenkin suuriruhtinaskunnan teollisuus- ja kauppiaspiirit vastustivat 1800-luvun lopussa nuorekkaan uhmakasta mutta lopulta ihmeen
onnekasta itsenäistymisliikettä.
Myös Smetanan kuten Janáčekin ja Sukinkin tavassa käsitellä teoksissaan historiaan liittyviä aiheita on kysymys ennen kaikkea kansallismielisyydestä. Sukin tavoin
myös Smetana inspiroitui hussilaisten taisteluista. Kaksi Má vlast (eli korostetusti Minun kotimaani) -sarjan viimeistä osaa, Tabor ja Blaník, liittyvät hussilaisten toimiin.
Kansainvälinen konserttiyleisö tuntee monumentaalisesta teoskokonaisuudesta vain
toisen osan, Vltava eli suomeksi Moldau. Kaiken kaikkiaan kuusiosainen sarja kestää
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kokonaisuudessa noin tunnin ja kaksikymmentä minuuttia. Se soi nykyisin ainakin
kerran vuodessa, kun se aloittaa Prahan kevään festivaalit. Kaikki osat eivät suinkaan
ole helposti sulavaa muotokaunista sävelten liplatusta ja vuolasta virtaa niin kuin
Vltavassa. Esimerkiksi toiseksi viimeisessä osassa nimeltään Tabor, joka on taiteellisesti
ja sisällöllisesti kaikkein kiinnostavin koko sarjassa (ja samalla sävyltään etäällä tunnetusta Vltavasta), Smetana työstää tunnetun Hussilaiskoraalin sävelillä, ja koraalia
käytetään hussilaissotilaiden alkuvoiman ja uskollisuuden symbolina yli kymmenen
minuuttia kestävän sinfonisen runon aikana myös taisteluita kuvattaessa. Smetana ei
kaunistele hussilaisten toimenpiteitä vaan antaa tilaa julmuudelle ja ”tarkoitus pyhittää
keinot” -ajattelulle. Mutta epätietoiseksi hän ei kuulijaa sentään jätä siitäkään, mikä on
loppujen lopuksi oikein.
Smetana itse luonnehti Taboria ”harmaaksi”, ja teoksessa onkin kostean tuhkan
haju. Nimi viittaa kaupunkiin eteläisessä Böömissä, joka oli hussilaisliikkeen tärkein
keskus. Vuonna 1420 Jan Husin kannattajat perustivat Taborin pyhälle vuorelle ”Jumalan Valtion”, jossa ei kenelläkään saanut olla henkilökohtaista omaisuutta ja jossa
vallitsivat tiukat moraalisäännöt. 1800-luvulla Taborin kaupungista tuli tšekkien kansallisen liikkeen keskus. Sinne perustettiin vuonna 1862 ensimmäinen tšekinkielinen
oppikoulu. Samoin kuin Suomessa, niin sanotusti kansankielinen (sitä unohtamatta,
että oli myös saksan- ja ruotsinkielisiä vähempiosaisia) ylempi oppilaitos jouduttiin siis
perustamaan pääkaupungin ulkopuolelle. Tšekit löysivät kuitenkin historiansa kannalta symbolisesti väkevämmän paikan – verrattuna Suomen Jyväskylään ja Hämeenlinnaan. Suomenkielinen koulu olisi pitänyt ehkä sittenkin perustaa Köyliöön, jossa Lalli
vuonna 1165 löi piispa Henrikin kirveellä kuoliaaksi!
Yksi Tšekin historian kannalta mielenkiintoisimpia kansallismodernisteja on 50
vuotta sitten elokuussa, Liestalissa Baselin lähellä Sveitsissä kuollut, Polickasta kotoisin
oleva säveltäjä Bohuslav Martinů (1890–1959), jota Prahan kevään festivaalit vuonna
2009 kunnioittivat. Hänen myöhäistuotantonsa 1950-luvulta on erikoinen sekoitus
”kotimaan ääniä” eli kansanlauluihin perustuvia sävelaiheita ja ihmiskunnan suuria
ongelmia perusteellisesti käsitteleviä, ajalle tyypillisiä eettistä klassismia edustavia teoksia. Ongelmalliseksi Martinůn tekee kansallisena tulenkantajana tietysti se, että hän
eli suurimman osan aikuisuuttaan ulkomailla: Ranskassa, USA:ssa ja Sveitsissä. Hän
ei edes paennut kotimaahansa tunkeutuvia saksalaisia vaan (jo kauan aikaisemmin)
kotimaansa konservatiivista musiikkiperinnettä. Sodan alettua hän jäi ulkomaille. Kun
radikaalimodernisteja vainoava natsihallinto uhkasi Pariisia, Martinů jatkoi matkaa
kauemmaksi länteen. Hänen kansallisesti värittyneet teoksensa ovat siis syntyneet lapsuuden ja nuoruuden vaikutelmien varassa kaukana kotoa, paljolti muiden emigranttien kuten poliittisestikin aktiivisen Jan Löwenbachin (1880–1972) vaikutuksesta. Ja
tietenkin hänen kansalliseen sanomaansa vaikutti myös paljolti muiden maiden kansalaisten tapa lähestyä böömiläisyyttä. Eiväthän kansalliset sävyt suinkaan olleet vain
koti-ikävän ilmaisua, vaan paljolti myös tapa tehdä kotimaan kulttuuria tunnetuksi
isäntämaassa ja helpottaa siten maahanmuuttajien ja pakolaisten asemaa. Tähän liittyviä ajatuksia on helppo löytää juuri Jan Löwenbachin kirjeenvaihdosta USA:n vuosina.2
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Tässä piileekin ehkä Martinůn taiteen suurin ongelma nimittäin se, että hänen
kansallisesta tuotannostaan puuttuu se akateeminen ja älyllinen syvällisyys, joka on
tyypillistä kypsälle, vuosisatojen hiomalle ja hyvin perusteltuun itsetuntoon perustuvalle, keskellä Eurooppaa koetulle kansallishenkisyydelle nimenomaan Böömin alueella.
***
Jos lopuksi saan muutamin sanoin verrata böömiläistä kansallisaatetta Suomeen, on
ensinnäkin todettava, että suuri ero on siinä, kuinka suomalaisten kansallishenki
1800-luvulla ja sen jälkeen ei ole perustunut useiden vuosisatojen ellei peräti tuhannen
vuoden hiomaan tilanteeseen. Siksi suomalaisen säveltaiteen oman äänen löytymiseen
liittyy samanlaista köydenvetoa kuin suomalaisuuden määrittelemiseen muissakin viitekehyksissä. Suomalaisuuden säveltäminen oli vaikeaa monikielisessä ja monikulttuurisessa tilanteessa, varsinkin jos ja kun oli otettava huomioon myös alueellinen hajonta
suuressa mutta väljästi asutussa maassa. Ei siis mikään ihme, että esimerkiksi vuonna
2009 juhlittu Fredrik (Friedrich, ”Fritz”) Pacius (1809–1891) ja hänen taiteensa sai
kylmän suihkun nuoremmalta suomalaissukupolvelta.
Suomalaisuuden säveltäminen ei näissä olosuhteissa ollut tšekkiläiseen tapaan
kumulatiivinen, rakentava prosessi, vaan jyrkistä ristiriidoista ja syvästä erilaisuuden
tunteesta sekä keskinäisestä epäluulosta kumpuava, varsin kipeä tapahtumaketju.
Esimerkiksi kansallissäveltäjänä kaikkein keskeisin Sibelius tyrmäsi Paciuksen tyylin
epäsuomalaisena. Sibeliuksen onnena oli harvinaislaatuinen nerous, joka jätti suomalaisuuden säveltämisen avaimet pitkäksi ajaksi hänen käsiinsä.
Myöhemmin esimerkiksi Heikki Klemetti mutta myös Yrjö Kilpisen kaltaiset uuden uljaan vuosisadan suomalaiset hyökkäsivät Paciusta vastaan siksi, että tämä oli
kuulunut ruotsinkieliseen sivistyneistöön. Siihen kuului pitkään Sibeliuskin, mutta
se on toinen tarina. Paciuksen edustama vaihtoehto oli topeliaaninen, moninaisuutta
vaaliva ja laajassa mielessä yleiseurooppalaista, Itämeri-henkistä Suomi-kuvaa luova.
Pacius sävelsi suomalaisuutta siten, että kaikki kansalliset ominaispiirteet mahtuivat
hänen tekemiinsä raameihin, kun taas Sibeliuksen edustama nuori ja voitokas suomalaistaiteilijoiden sukupolvi kavensi mutta samalla toki myös terävöitti käsitystä suomalaisen kulttuurin muka homogeenisista erityispiirteistä. Näiden kahden rintaman välinen taistelu oli katkeraa kädenvääntöä ja häikäilemätöntä kulttuuripolitiikkaa, vaikkei
sitä ehkä aina ole haluttu tässä valossa nähdä – sen verran tärkeä osa suomalaista identiteettiä on konsensuksen ja yhtenäisyyden ihanne. Kun Suomessa yritetään olla ylpeitä
siitä, että meillä on ”yksi kieli ja yksi mieli” (J.V. Snellmania lainatakseni), esimerkiksi
2

Vrt. Jan Lowenbach Papers (MS-0003), Special Collections and University Archives, Library and
Information Access, San Diego State University, USA. Allekirjoittanut perehtyi Löwenbach-aineistoon
paikan päällä Deutsche Forschungsgemeinschaftin rahoittaman ja prof. Horst Weberin johtaman Musik
in der Emigration 1933–1950 -tutkimusprojektin yhteydessä vuosina 1995 ja 1996.
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Saksassa ylpeillään niin sanottujen murrealueiden itsenäisyydellä ja omintakeisuudella
sekä sillä, että kaikille yhteinen kirjakieli (Hochdeutsch) on paljolti Goethen ja tämän
aikalaisten ansiota.
Niille, joiden mielestä suomalaisten ei nykyisin eikä tulevaisuudessakaan ole rakennettava korkeita aitoja maansa ympärille ja jotka toivovat kulttuurin muuttuvan
ainutkertaisen omintakeiseksi sekä ympäristön vaikutuksesta ja kaikesta kansojen välisestä vuorovaikutuksesta vapaaksi, on helppo tunnistaa juuri Paciuksessa oman suomalaisuutemme säveltäjä.
Tšekeille vastaavassa roolissa toimivat 1700-luvulla esimerkiksi Vysocinassa, keskellä nykyistä Tšekin tasavaltaa, syntynyt Jan Václav Antonín Stamic (1717–1757) ja
hänen Mannheimissa syntynyt poikansa Carl Stamitz (1745–1801). Ilman Stamicien
kaltaisten böömiläisten huippumuusikoiden toimintaa Mannheimissa ja myöhemmin
esimerkiksi Stuttgartissa saksalainen orkesterimusiikki ei olisi kehittynyt Carl Maria
von Weberin, Louis Spohrin ja Felix Mendelssohn Bartholdyn ajoilta hyvin tuntemallemme tasolle ennen kuin vasta sata vuotta myöhemmin. Hyvin toimiva kulttuuri- ja aivovientikin on vallan mainio syy kansalliseen ylpeyteen, mutta myös taitavat kulttuurituonnin asiantuntijat kuten ne, jotka aikanaan houkuttelivat Paciuksen
Suomeen, ansaitsevat kiitollisuutemme. Jos ajatusmallimme ihanteellisesta kulttuurin
tilasta perustuisi siihen ajatukseen, että kaikki, mikä tulee ulkoa sisälle, on pahasta ja
että kaikki, mikä lähtee sisältä ulospäin on hyvää (enkä nyt ajattele vain vaihtotasetta), joutuisimme luopumaan monista jokapäiväistä elämäämme ylläpitävistä ja jopa
universaaliin elossa säilymiseen liittyvistä ilmiöistä, emmekä suinkaan vain Euroopan
unionin ihanteista.
***
Mitä voimme oppia tšekkikansan taiteen ja erityisesti musiikin historiasta? Ehkä sen,
kuinka paljon onnellisuutta ja kansallista hyvinvointia suuren hallintoyhteisön (esim.
keisarikunnan) jäsenyyteen voi liittyä, etenkin kun siitä on mahdollista hyötyä. Ajatellaanpa vaikka vain sitä, että Prahan kaupunkia nykyisessä loistossaan linnoineen,
siltoineen, kirkkoineen ja yliopistoineen ei olisi perustettu ilman Pyhää saksalais-roomalaista keisarikuntaa ja Kaarle IV:ttä.
Toisaalta voimme oppia, ettei suuremman yhteisön jäsenyys sulje pois voimakasta
kansallista ilmaisua ja utopioita, kansallistunnetta. Tästä on Leoš Janáček mainio esimerkki. Mutta totta on myös se, että säveltäjän tuotanto koki hurjan, suorastaan villin
(nykykriitikoiden mielestä myönteisen) käänteen niihin aikoihin, kun Tšekkoslovakia
itsenäistyi 1918 (toinen ja usein mainittu syy oli nuori rakkaus) – samaan tapaan kuin
Sibeliuksellekin 1920-luku merkitsi kaikkein jännittävimpien teosten kehittymistä
(nota bene ilman nuorta rakkautta).
Mikä on siis taiteelle parempi, ylikansallinen yhteisö vai kansallinen itsenäisyys?
Hirvittää sanoa, mutta kun tarkastellaan asiaa laajemman aineiston varassa, vastaus
näyttäisi olevan se, että pääasia on, että tapahtuu jotain muutosta, jollaisena itsenäis144
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tymisprosessia utopioineen ja korkean moraalin vaiheena voidaan pitää. Jos tästä halutaan oppia jotain, voidaan lopuksi todeta, että kaikkein pahinta taiteelle on poliittisten
ja yhteiskunnallisten rakenteiden kangistuminen vuosikymmeniksi tai peräti vuosisadoiksi. Siinä mielessä oli hyvä, että taboriittien(kin) tuhatvuotinen valtakunta jäi
utopian asteelle.

Kirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture

145

146

Kirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture

Sverige antar utmaningen: Sveriges EUordförandeskap
Riksdagsledamot Anna Kinberg Batra,
Ordförande för EU-nämnden i Sveriges riksdag
Anföranden vid Svenska kvällen 16.10.2009.

Mina damer och herrar,
Det är med stor glädje som jag idag hos goda grannar och vänner får möjlighet att
berätta om svenskt ordförandeskap och dela med mig av vad jag ser är Europas största
utmaningar de kommande åren. Vad innebär ordföranderollen? Ordförandeskapet
kan liknas med att springa en delsträcka i ett lopp. Vi tar över en stafettpinne. Och
försöker springa på så gott vi kan för att sedan lämna över till spanjorerna i januari.
Eller som förre svenska statsministern Göran Persson uttryckte det inför förra svenska
ordförandeskapet: ”Vi håller i taktpinnen, men det är inte alltid vi som skrivit partituret.” För den svenska delsträckan den här hösten är förutsättningarna extremt problematiska. ”Vi antar utmaningen”, blev därför mottot för det svenska ordförandeskapet.
Och utmaningarna är många. I senaste eurobarometern konstaterades att 83 procent
av svenskarna tycker att Sverige kan påverka EU – högsta siffran bland EU-länderna.
Ordförandeskapsåret har säkert påverkat detta men också att vi försöker använda EU i
vardagen torde vara av betydelse. Här spelar förankringsprocessen stor roll. Ett arbete
som jag sysslar med varje dag i riksdagens EU-nämnd.
EU:s framtida utmaningar
EU är vår tids mest framgångsrika samarbete mellan självständiga demokratiska länder. Europasamarbetet har säkrat fred och demokratin i sina medlemsländer och gör
det idag för blivande medlemmar. Samtidigt finns en utveckling som går åt motsatt
håll. Länder där de auktoritära inslagen ökar. Den demokratiska utvecklingen i Ryssland, situationen i Mellanöstern, Iran och Pakistan är exempel vi kan lyfta fram. Trots
goda exempel i flera afrikanska länder är Afrika en kontinent i ekonomisk och demokratisk kris. EU måste kombinera dialog med tydliga signaler och krav på demokrati
och mänskliga rättigheter, och det är en svår balans.
I Georgienkriget tog EU sitt ansvar i den meningen att vi talade med en europeisk
röst till Moskva och sköt upp förhandlingarna om partnerskapsavtal, men nu är det
viktigt att behålla rätt balans, fortsätta agera gemensamt europeiskt och inte vara naiv.
Kina är relativt stabilt så länge ekonomin går bra, men på sikt vill människor även
där ha sin frihet och en kraftig ekonomisk nedgång i Kina skulle leda till dramatiska
konsekvenser för de allra fattigaste med en större oro som följd. Dessa och andra
regioner där det rör sig ställer krav på Europa, inte bara säkerhetspolitiskt utan även
ekonomiskt. Men de säkerhetspolitiska aspekterna för EU inbegriper numera även
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klimatet, stora flyktingströmmar, kampen mot terrorismen och tillgången på energi.
Energisäkerhet har stor påverkan på t.ex. samarbetet med Ryssland.
Sverige och Finland – i går och i dag
Det var 200 år sedan Sverige och Finland blev två länder. Vi har 600 år av riksgemenskap ihop – men också 200 år då våra samhällen djupt påverkat varandra. För 200 år
sedan – det eländiga året 1809 – var det nog ingen som ens kunde föreställa sig att Sverige och Finland en gång i en avlägsen framtid skulle tillhöra världens 20 rikaste och
teknologiskt mest avancerade länder. I den tidens värld handlade rikedom om bördiga
jordar som kunde föda stora befolkningar, en framstående aristokrati, ett behagligt
klimat, oceangående flottor, stora arméer och ädla metaller i kungens skattkammare.
Och inte hade vi särskilt mycket att erbjuda omvärlden.
Det var järn och skogsprodukter som exporten då handlade om. Från ca 1870 till
ca 1970 gick Sverige från att ha varit ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av
världens rikaste. En öppen ekonomi i förening med en entreprenöranda som vägrade
att erkänna gamla gränser lade grunden för en unik välfärdsutveckling – och till det
kom att vi drog några viktiga vinstlotter i historiens stora spel. Sveriges utveckling sedan dess har inte varit dålig – men vi har anledning att glädjas över att Finlands faktiskt
varit ännu bättre, och därmed verksamt bidragit till att lägga grunden till en relation
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som nu kan utvecklas på jämbördig basis med alla de fördelar som ligger i detta.
Under de senaste två decennierna – efter de stora europeiska politiska omvälvningarna, efter våra besvärliga krisår i början av 1990-talet, efter det att vi hand i hand
gick helt och fullt in i det europeiska samarbetet – har vi dessutom varit viktiga delar
av den Östersjöregion som varit den mest dynamiska i vår del av världen – den enda
del av vår kontinent som under det senaste decenniet har lyckats hålla jämna steg
med USA i fråga om ekonomisk tillväxt. Framgångsreceptet har varit gemensamt – en
fruktbar kombination av snabb industrialisering, en ny kunskapsekonomi och en successivt växande utrikeshandel – i absoluta tal men som också som andel av BNP.
Europa och den globala ekonomiska krisen
Efter några decennier av spektakulär ekonomisk utveckling – som positivt påverkat
och förändrat så gott som varje del av den globala ekonomin – är vi nu på mitt uppe
i globaliseringens första globala kris. Men i en situation som denna, när de kortsiktiga
bekymren så lätt riskerar att ta över och dominera över allt annat, är det viktigt att
bibehålla det långa perspektivet – att försöka att fästa blicken vid framtiden, och att
mitt i krisen försöka bädda för det som kommer att komma därefter.
Investmentbanken Goldman Sachs publicerade för några år sedan en rapport om
de s.k. Brickländerna – Brasilien, Ryssland, Indien och Kina – och scenarier för deras
ekonomiska utveckling. Scenarierna tar hänsyn till avtagande tillväxttakt, konjunktursvängningar och mycket annat men kommer ändå fram till att världens tre största
ekonomier 2050 är Kina, USA och Indien. I den ordningen. Redan 2020 skulle Indien ha gått förbi gamla stormakten Storbritannien. Även mätt per capita skulle en
genomsnittlig indier 2050 ha en levnadsstandard strax under dagens svenska nivå. Är
det bra eller dåligt? Ja, för världen som helhet är det förstås bara bra att fler reser sig ur
fattigdom. Men det innebär också att konkurrensen hårdnar. Det går inte att leva på
gamla meriter längre, i Sverige eller i något EU-land.
Varannan indier är i dag under 25, att jämföra med den europeiska medianåldern
på 39. 2050 är, enligt de scenarier som görs i dag, bara varannan europé under 50.
Allt fler indier satsar redan i dag på utbildning och av allt bättre kvalitet. Över en halv
miljon ingenjörer utexamineras i Indien varje år, att jämföra med Sveriges Ingenjörers
totalt 120 000 medlemmar. När jag träffar mina indiska släktingar pratar de nästan
bara om utbildning och utveckling och Indiens ändrade roll i världen. Men när jag
lyssnar på olika europeiska debatter handlar de oftare om fördelning av gammalt välstånd än om skapandet av nytt, och att Europas roll i världen är given.
Det finns ju ett skräckscenario. Europa skulle kunna vara på väg att bli ett fattigt
och instabilt museum, dit allt rikare asiater flyger allt billigare över helgen. Där det
finns fina slott och kyrkor och minnen från fornstora dagar, men färre jobb och större
försörjningsbörda, sociala spänningar och kanske till och med inbördes konflikter som
det inte kan ta ansvar för självt. Eftersom EU hittills varit bäst i världen på att undvika
detta, vill jag dock hellre se möjligheter om vi använder just EU för att forma bästa
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möjliga europeiska framtid.
EU:s politiska styrka i dag ligger i att förebygga kriser och konflikter genom att
stödja handel, marknadsekonomi, miljöåtgärder och demokrati. Europeiska Unionen
med sina 27 medlemsländer och sin världsvaluta är idag en ekonomisk maktfaktor
som har ett lika stort ansvar som USA, Japan och Kina för att göra det som krävs för
att häva den aktuella ekonomiska krisen. Och – vilket är nog så viktigt – att låta bli att
göra sådant som försvårar och försenar återhämtningen.
Vi, Sverige och Finland, är två länder som är vana vid förändring och att leva under
konkurrenstryck utifrån. I en epok, vars kanske främsta kännetecken är den expanderande världshandeln och de förbättrade kommunikationerna, har denna öppenhet
gentemot omvärlden gjort det möjligt för oss båda att mer än de flesta dra nytta av globaliseringen. Det är därför naturligt för oss att stå upp för den frihandelslinje och den
öppna samarbetslinje som har varit så framgångsrik i det förgångna och är så löftesrik
för framtiden. Både Sverige och övriga EU har nytta av ett starkare Östersjösamarbete.
Vi försöker under svenskt ordförandeskap vara pådrivande för den gemensamma EUstrategin för Östersjöområdet, med fokus på att förbättra miljön, ekonomisk utveckling, fri handel, trygghet och välstånd i området. Här delar vi med Finland mycket
gemensamma intressen.
Utvidgningen har varit det mest framgångsrika sättet som Europasamarbetet bidragit till fred, gemensam säkerhet och utveckling. Vi har det som utvecklats till att
bli dagens EU att tacka för att militärdiktaturer har ersatts av demokratier, att Berlinmuren fallit och att kommunism och planekonomi ersatts av frihet och marknadsekonomi. Utvidgningsprocessen får inte hindras av en fördröjning av Lissabonfördraget.
Redan i gällande fördrag står det tydligt att Europasamarbetet ska vara öppet för alla
europeiska stater som respekterar unionens allmänna värdegrund och förbinder sig att
gemensamt främja unionens värden. Det är en prioriterad svensk uppgift att sätta fart
på utvidgningen igen och se till att EU minst håller de löften som redan är utställda.
EU borde kunna ha 30 medlemsländer inom de närmaste åren.
På EU:s bord ligger nu också översynen av EU-budgeten, som skulle behöva leda
till reformerade jordbrukssubventioner och satsningar på allt som river hinder för
tjänsteföretagande. Vi skulle behöva en budget som prioriterar forskning och företagande, inte inom gamla industrier som är i kris nu utan i dem som kan bli starka i
morgon. Det här är något EU inte hittills har lyckats prestera.
I Paul Kennedys mest kända bok om stormakter i historien, The rise and fall of the
great powers, undrar han: ”Is the EEC as capable as its overseas competitors of responding to swift and large-scale shifts in economic patterns? Or is it designed more to slow
down the impact of economic changes upon competitive sectors … and, in being so
humane in the short term, disadvantaging itself in the longer term?“ Frågan är fortfarande inte väl besvarad. Han undrar också om EEC, som det hette då, har förmåga att
samla resurser för att bli ledande i högteknologiskt avseende, när tolv olika regeringar,
som det var då, måste komma överens? Boken skrevs 1987 och är fortfarande aktuell.
Tyvärr, kanske man ska säga. Den s.k. Lissabonstrategin satte upp det målet till nästa
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år och kommer inte lyckas, men då har vi i stället tillfälle nu att formulera en ny och
bättre strategi. EU:s framtida konkurrenskraft kan varken bygga på gamla meriter eller låga löner. Istället ska den globala konkurrensen från länder som Kina, Indien och
USA mötas med hög kunskapsnivå, fri rörlighet och välutvecklade företag i konkurrenskraftiga branscher.
Viktiga frågor under Sveriges ordförandeskap
Det var bilden av EU:s långsiktiga framtida utmaning. Men arbetet med det börjar
givetvis här och nu under svenskt ordförandeskap med att se till att EU går stärkt ur
krisen och satsar på rätt åtgärder som inte hämmar vår konkurrenskraft. Prioritera
Östersjöstrategin som jag nämnde och arbetet med EU:s kandidatländer. Men överst
på listan för det svenska ordförandeskapet är klimatet – att nå en europeisk och internationell överenskommelse om mål och medel för minskade utsläpp i världen. Jag vet
att Finland liksom Sverige är på hugget när det gäller klimatmålen.
Om resultat för vårt arbete med Europas ekonomi, Östersjöstrategin och utvidgningen först kan avgöras om ett antal år så är det redan i december som vi i klimatarbetet vet om vi lyckades. För det är i december som EU tillsammans med världens
ledare träffas i Köpenhamn för att anta en uppföljning av Kyotoprotokollet. Resultaten
av Köpenhamn kommer att bli ett dokument men om sedan dokumentet kommer att
innehålla några verkliga tänder är fortfarande väldigt oklart. Men före Köpenhamn
ligger det på Sveriges bord att ena Europas länder. I nästa vecka på tisdag träffas EU:s
finansministrar för att bestämma de finansiella villkoren inför Köpenhamn. På onsdag
beslutar miljöministrarna om strategin inför Köpenhamn. Vad miljö- och finansministrar sedan beslutar om ska upp för granskning hos stats- och regeringschefer på
toppmötet i slutet av oktober. Då kan vi säga lite mer om vart klimatmålen är på väg.
Men över det svenska ordförandeskapet hänger ett antal orosmoln – till exempel
institutionella. De nyvalda ledamöterna i Europaparlamentet har precis börjat bekanta
sig med varandra. Det kommer ta tid innan denna partner i lagstiftningsarbetet är
igång. Kommissionen ska bytas ut senast 1 november, men hur stor den blir och hur
bytet ska gå till beror på om Lissabonfördraget är klart till dess, vilket i sin tur beror
på Tjeckiens premiärminister. De institutionella frågorna kommer sluka energi från
sakfrågor som kräver hantering, som till exempel klimatet.
Vi har utrikes- och säkerhetspolitiska orosmoln, med Afghanistan, Irak, mellanöstern som är väl bekanta för er. Men som också kommer ta mycket kraft. Det är alltid
val i några viktigare medlemsstater, som nu i Tyskland, Tjeckien, folkomröstningen på
Irland och annalkande parlamentsval i Storbritannien. Val i ett land ska ju inte hindra
unionen från att fungera, men även i detta avseende är det några knepigare fall och
dessa samtidigt. Över allt svävar den ekonomiska krisen, som allmänt påverkar reformviljan, öppenheten och klimatfrågan. Det är svårt, jag har själv provat, att uppmana
tjecker och polacker att satsa på förnybart i stället för kol. Särskilt nu.
Och sedan händer alltid det oväntade. Vad det blir är per definition svårt att sia
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om. För det franska ordförandeskapet förra hösten var det Georgien, för det tjeckiska
nu under våren Gasen och Gaza. Alla de tre kriserna hade vi kunnat bedöma som
möjliga, men det är svårt att förutse exakt när och hur de faktiskt inträffar och briserar.
Hur skall Sverige leda Unionen?
Men vi svenskar har flera karaktärsdrag, som vi delar med er, och som kommer väl till
pass denna höst under vårt uppdrag. Vi är tillräckligt små för vara vana vid att söka
breda allianser. Vi har aldrig trott att det räcker att göra upp med grannen för att hela
Europa ska följa efter. Men vi är tillräckligt stora för att stå på oss och driva på i viktiga
frågor, och kunna det också.
Vi är tillräckligt unga medlemmar för att inte sitta fast i gamla hjulspår och traditioner. Men tillräckligt gamla i gården för att ha varit ordförandeland förut. Och vi
svenskar är ju lite småtrista, fyrkantiga och konflikträdda, brukar det ju påstås. Och
det tror jag passar alldeles utmärkt. Vi respekterar formalia, kommer väl förberedda
till mötena och söker bredast möjliga kompromisser och förankring, både med andra
länder och hemmavid före rådet dessutom. Ledarskap, inte det storvulna utan det mer
gnetiga resultatorienterade, kommer ha mycket stor effekt för hur EU tar sig igenom
den här ganska tuffa tiden.
Nu är en spännande tid att arbeta med EU-frågor och med Europas utveckling.
Nu står ganska mycket på spel i och utanför Europa, säkerhetspolitiskt, ekonomiskt
och miljömässigt. Vi kan påverka detta till det bättre, genom att använda EU till bäst
uppgifter, genom att använda det inflytande som Norden tillsammans kan ha och genom att prioritera säkerhet och välstånd. De närmaste åren kan ha avgörande effekt för
Europas roll i världen. Jag vill att den ska vara stark för att påverka andra till det bättre.
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Ruotsi, ei mikä tahansa maa – Sverige, inte vilket
land som helst
FT, yliopistonlehtori Peter Stadius, Helsingin yliopisto
Puhe Ruotsi-illassa 16.10.2009. Anföranden vid Svenska kvällen 16.10.2009.

Mina damer och herrar,
Detta eftermiddagsseminarium med temat Sverige är, som vår ordförande konstaterade, en i raden av seminarier om EU:s respektive ordförandeland. Syftet för dessa har
varit att föreningens medlemmar och övrig publik erbjuds en möjlighet att stifta närmare bekantskap med det aktuella ordförandelandet. När vi i styrelsen insåg att nu står
Sverige i tur, var de instinktiva reaktionerna att vi inte kan göra som i de övriga fallen.
Sverige är inte vilket land som helst för oss, ei mikä tahansa maa. Under planeringen
nämndes märkesåret 1809, den allrakäraste fienden -tematiken med landskamper osv.
Vi har helt enkelt svårt att se på Sverige utan att samtidigt se på oss själva.
Rätt snart väcktes dock tanken att vi ändå borde behandla Sverige som de andra
europeiska länderna och inte uppmärksamma det i och för sig mycket intressanta och
nära förhållandet mellan våra två länder. Att vi borde se på Sverige med andra ögon,
eller helt enkelt med Sveriges ögon. Detta var intentionen och detta ville vi göra.
Samtidigt är det klart att det är omöjligt för oss finländare att behandla Sverige
utan att se på relationerna länderna emellan. Under våra landsseminarier har vi alltid
haft en finländsk expert som har förmedlat information om respektive land på finska.
Denna uppgift har nu fallit på mig och jag känner mig närmast förlamad. Varför jag,
när det finns så många som vet så mycket om Sverige i detta land? Varför på finska?
Ja varför inte. Det är inte mitt modersmål, men sedan år 2000 ett av Sveriges fem
officiella minoritetsspråk.
***
Niin, Ruotsi ei ole mikä tahansa maa meille suomalaisille. Ja kuten jo totesin, on syytä kysyä: voimmeko tarkastella Ruotsia neutraalisti pohtimatta samaan aikaan omaa
yhteyttämme naapurimaahamme? Tämä on ollut seminaarimme tarkoitus, mutta samalla on selvää, että se on mahdotonta. Omalta osaltani en tiedä, mitä minun pitäisi
sanoa teille yleisölle. Yksi asia on, että jokaisella suomalaisella on jonkinlainen, usein
läheinen, suhde Ruotsiin. Meille kaikille Ruotsi on tavalla tai toisella henkilökohtainen kokemus. On tuskin olemassa moniakaan Suomessa asuvia Suomen kansalaisia,
jotka eivät olisi koskaan käyneet Ruotsissa.
Joillekin henkilökohtainen Ruotsi-maantiede keskittyy Tukholmaan ja itineraarioon Västerlångatan, Drottninggatan ja sitten samaa reittiä takaisin laivalle. Toisille
Ruotsi on maa, jossa on itse asunut. Monille Ruotsi on tänään paikka, jossa työantajan
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pääkonttori sijaitsee. Sotalapsille Ruotsi on usein monien tunteiden kohde. Nykypäivän suomalaislapsille Ruotsi on paikka, josta löytyy Kolmården, Junibacken ja Astrid
Lindgrens värld. Ruotsi tarkoittaa edelleen monille ruotsinlaivaa, pallomerta ja karkkeja.
1960- ja 1970-luvuilla Ruotsi oli maa, jonne haluttiin, eikä pelkästään töiden takia. Moni nuori halusi Tukholman ja Göteborgin suurkaupunkisykkeeseen. Suomalainen etnologi Hanna Snellman on todennut, että Lapin Sallassa nuorille teinitytöille
Ruotsiin ja Göteborgiin lähdön syyksi riitti esimerkiksi se, että ”siellä sai meikata”.
Lähtö oli helppo, koska vuoden 1956 jälkeen Pohjoismaissa vallitsi liikkumisvapaus.
Ruotsista Ismo Alanko löysi 1970-luvun lopulla punkrokin, siinä missä Johan Vilhelm
Snellman 150 vuotta aikaisemmin oli löytänyt liberaaliaatteen veljessieluja. Molempien maiden populaarissa historiakäsityksessä on vahvasti läsnä mielikuva siitä, miten
suomalaiset siirtotyöläiset tulivat suurena aaltona länsinaapuriimme ennätyskasvun
vuosina noin 40 vuotta sitten. Mikko Niskasen elokuvassa Ajolähtö (1982) armeijasta
kotiutuneille syrjäseudun pojille ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pyyhkiä maaseutuSuomen pölyt jaloistaan. Tämä on se populaaristi dominoiva tarina ja kuva, joka elää
vahvana Suomessa ja eritoten Ruotsissa.
Mutta on olemassa muitakin tarinoita. Niitä on monenlaisia, laidasta laitaan. Pari
vuotta sitten Helsingin ulkopuolella asuva tuttavaperhe peri komean 1700 hehtaarin
kokoisen kartanon Itä-Göötanmaalta, johon kuuluu muun muassa varhaisbarokkityylinen päärakennus. Samoilla seuduilla toinenkin suomalainen kartanoyrittäjä pitää majaa. Ruotsin keskuspankin pääjohtaja Stefan Ingves on kotoisin Pohjanmaalta.
Nämä ovat kenties erityistapauksia, mutta kuvaavaa sille monimuotoisuudelle, joka
leimaa suomalaisten kontaktia Ruotsiin.
Historioitsija Kari Tarkiainen on oivallisesti osoittanut, miten enemmistö suomalaisista maahanmuuttajista tuli Ruotsiin suomalaisista kaupungeista, ei maaseudulta
– usein länsirannikon pikkukaupungeista. Hän on myös osoittanut, että muuttoliike on ollut jatkuva ja katkeamaton vuoden 1809 jälkeen. Etenkin ruotsinkieliseltä
Pohjanmaalta ja Ahvenenmaalta lähdettiin Ruotsiin töihin. Joten voidaan todeta, että
Suomen ja Ruotsin suhde ei ole ainoastaan tarina yhteisestä valtiollisesta historiasta ja
sen jälkeinen läheinen suhde, vaan suuri summa henkilökohtaisia yksilötason tarinoita
ja suhteita Ruotsiin. (Tässä mielessä suhteemme Ruotsiin eroaa kenties hieman suhteestamme Venäjään.)
Minun suhteeni Ruotsiin on myös omanlaisensa. Minulle Ruotsi on äidinmaa,
siinä missä Suomi on isänmaa. Äitini muutti nimittäin Ruotsista Suomeen 1962 ja
kaunisteli teollaan muuttotasapainoa edes hieman. En ole koskaan asunut Ruotsissa,
mutta mummolani oli siellä ja enoni ja serkkuni asuvat siellä aitoina ”svenneinä”. Tämän lisäksi he ovat aitoja nollåttor eli Tukholman kantakaupunkilaisia. Tosin kahden
Tukholma-serkkuni äiti tuli Ruotsiin Valkeakoskelta, johon hänen vanhempansa olivat tulleet sodan jälkeen evakkoon Karjalasta.
Mutta, lapsuuteni Ruotsi oli täten Tukholma, tarkemmin S:t Eriksgatanin tornitalo, josta kesäiltoina katselin ulos ikkunasta aina samaa neonvalomainosta Mälar154
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strandenin toisella puolella: ”Tag alltid Tulo” kehotti pastillimainoksen sininen valo
ja kehottaa itse asiassa vielä tänä päivänäkin. Sen pystyn todistamaan joka kerta, kun
matkustan valomainoksen ohi Arlanda Express-junalla lentokentälle.
Lapsuus 1970-luvulla, kuten omassa tapauksessani, tarkoitti tietysti myös erityyppisiä kulutus- ja sivilisaatioelämyksiä Tukholmassa. Jostain syystä mieleeni on jäänyt,
kun ensimmäisen kerran näin kiivihedelmän, joka oli mielestäni oudon näköinen. Ja
sitten ensimmäisen kerran, kun Lidingön hiekkarannalla maistoin hunajamelonia.
Näin se menee, Ruotsi on niin monille meistä maa tulvillaan maitoa ja hunajaa, tai
ainakin hunajameloneja.
Myöhemmin olen saanut oppia, ja minulle on innokkaasti opetettu eri puolilla
Ruotsia, että Ruotsi on paljon muutakin kuin Tukholma ja se muodikkuus, jota vanha
pääkaupunkimme huokuu.
***
Min egen lilla berättelse är ett i raden av exempel för vad Sverige kan betyda för en
finländare. Vårt Sverige är i hög grad summan av våra egna upplevelser på individnivå.
En panoramamosaik som betraktad på tillräckligt avstånd blir Finlands eget Sverige.
Men är detta Sverige det riktiga Sverige? Kanske det är skäl för oss att inte invaggas i en
tro om att vi finländare vet allt om Sverige. Utan tvärtom fortsätt att upptäcka Sverige
på nytt och på nytt, för det är garanterat värt mödan. Varför erbjuds det t.ex. inte just
några studier i Sveriges historia efter 1809 på våra universitet? Ja, och varför är det inte
obligatoriska att läsa om Finlands historia före 1809 i våra gymnasier?
Avslutningsvis vill jag också kommentera dagens tema ur ett europeiskt perspektiv.
Att upptäcka Sverige är att upptäcka europeisk kultur. Det kan handla om allt från
nutida barnlitteratur till barockarkitektur, och mycket, mycket mera. När jag tar upp
Sverige som en naturlig del av europeisk kultur gör jag det inte med den infallsvinkeln
som bland finlandssvenskar kunde vara vanlig under tidigare epoker, där man såg det
skandinaviska som en civilisatorisk garanti, ur någon form av von oben-perspektiv.
Nej, jag tänker på två andra ting: nämligen för det första att det inte nödvändigtvis
är så att vi finländare för att komma till Europa (absurt uttryck för vi är ju där) på
något sätt bör köra förbi Sverige och det övriga Norden och ta oss ”direkt till Europa”.
Att röra sig mellan Sverige och Finland är lika europeiskt som att besöka Rom. Den
andra observationen jag vill göra är att en europeisk integration inte kan ske på bekostnad av en förnekelse av den egna historien. I dag är, vilket jag tidigare konstaterade,
inte studiet av den svenska tiden obligatorisk i finska gymnasier. Däremot studeras
antika Romarrikets lagar ivrig i våra skolor i dag. Missförstå mig rätt. Ja, vi behöver
givetvis kunskap och bildning om romersk rättstradition, men paradoxalt nog kanske
vi inte har så mycket att vinna på att efter svensk modell underminera historieundervisningen i skolorna. Om denna något odiplomatiska formulering här må tillåtas, och
mig förlåtas. Det blir så mycket att ta igen senare.
Ja, Sverige är inte vilket land som helst för oss. Samtidigt tycker jag att vi har alla
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förutsättningar att se det dynamiska och kanske föränderliga i det Sverige som vi har
skapat oss som en slags konstruerad litterär plats. Genom att ständigt på nytt upptäcka
Sverige upptäcker vi också en bit av Europa och en bit av oss själva.
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An Introduction to the Spanish Art of the 21st
Century: The Triumph of “Mimesis”
Director Irene Zoe Alameda, Instituto Cervantes in Stockholm
Speech at the Spanish Evening on 17 March 2010.

Picture it. Nineteenth century man with his horses, dogs, carts, slow
motion. Then, in the Twentieth Century, speed up your camera. Books
cut shorter. Condensations. Digests. Tabloids. Everything boils down to
the gag, the snap ending. (…)
Classics cut to fit fifteen-minute radio shows, then cut again to fill a
two-minute book column, winding up at last as a ten- or twelve-line
dictionary resume. I exaggerate, of course. The dictionaries were for
reference. But many were those whose sole knowledge of Hamlet (…)
whose sole knowledge, as I say, of Hamlet was a one-page digest in a book
that claimed: now at last you can read all the classics; keep up with your
neighbors. Do you see? Out of the nursery into the college and back to
the nursery; there’s your intellectual pattern for the past five centuries or
more.
(Ray Bradbury, Farenheit 451, 1953.)
It is my intention here to write about how
contemporary Spanish authors are innovating in the field of Fiction, and to show to
what extent they are ahead of young writers
of other languages. In a moment in which
literature in general tends to be, in formal
as in conceptual and moral terms, very conservative, young Spanish authors are making
interesting contributions to the renovation
(or revolution) of the idea of Fiction writing.
I will summarize the most important
events that have taken place in the last six years
in the editorial world of Spanish Literature:
1. In 2004 the publishing company Seix
Barral released Sueños itinerantes (Itinerant
Dreams).
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This novel was generally acclaimed but some critic described it as “too postmodern
and deconstructionist” (http://www.irenezoealameda.com/prensa/docs/prensa4.jpg).
This is a sample of some of its pages, which may look a bit avant garde:

Alameda, Sueños itinerantes, 2004, page 454.
Sample of song:

Alameda, Sueños itinerantes, 2004, page 442.
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Although I must admit these narrative and visual experiments might not be that “original” after all:

Melville, Moby Dick (1851). Edition 1998, pages 164–165.

Alameda, Sueños itinerantes, 2004, page 357.
Sueños itinerantes renders an interior voice, the actual thinking process of the character, and by doing it, the person of the narrator has therefore been reduced, probably
eliminated. Since this novel mimics the thinking process of a person, the form of the
novel gets “weird” by using not the phonetic transcription of words, but their referent.
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Although I must admit, again that this might is not that original:

Melville, Moby Dick (1851). Edition 1998, page 87.
Consequently, the novel consists of interior monologues and dialogues (since dialogues are experienced straightforwardly in the brain).
2. In 2005, the self named “Imparables” – Héctor Bofill, Sebastià Alzamora and Manuel Forcano – published Dogmàtica Imparable: Abandoneu tota esperança, (L’Esfera
dels Llibres), a manifesto and a conversation of the three authors, where are written
things like this: “We won’t peacefully accept the coming of destruction, but we will
embrace it, and celebrate all the risks around it.”1
3. In the weekly cultural magazine of newspaper La Vanguardia, writer and critic Jordi
Carrión published a text titled “I + D. Narrators for the 21st Century”, where he says
that the ones born in the 70’s don’t consider the established literary language a tool
but a problem.2
4. In 2006, poet and essayist Vicente Luis Mora, director of the Instituto Cervantes
of Albuquerque, USA, published Pangea: Internet, blogs y comunicación en un mundo
nuevo (Fundación Fernando Lara). The word “pangea” is a neologism that defines “a
new world, different of the real one, which we enter when we use new technologies of
information and communication, the cyberspace: internet, blogs, video games, etc.”3
One of the poetry books by this autor is Mester de Cibervía (Pre-textos, 2000). In
his blog http://vicenteluismora.blogspot.com he searches “for a critical Reading for the
21st Century in real time – a live critical Reading”.

Manuel Forcano, quoted by Manuel Castaño in “Nihilismo de sofá”, El Periódico, Libros, 7-07-05: 9.
Quoted by Azancot (op. cit.).
3
Quoted by Javier Delgado in his blog (http://ulises.blogia.com/2006/102602--pangea-un-interesantelibro-sobre-internet-blogs-y-comunicacion.php).
1
2
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5. In January 2007 the famous Spanish literary critic José María Pozuelo Yvancos
wrote that the new authors were creating the Aesthetics of the blog. Regarding the
novel Nocilla dream (by Agustín Fernández Mallo in 2006), he described it as a novel
whose intention was to come to a “postpoetic” narrative. 4

Mallo, Joan Fontaine Odisea. 2005, page 5.

Mallo, Joan Fontaine Odisea. 2005, page 89.
Fernández Mallo himself described Nocilla dream as a “docufiction, cinema and narrative, with a touch of documentary but very poetic”. 5
4
5

José María Pozuelo Yvancos, “Llega la estética del “Blog”, in ABC De las Artes y las Letras, 6-01-07.
Quoted by Nuria Azancot in http://www.elcultural.es/HTML/20070104/Letras/Letras19442.asp
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6. In 2007 a group of 10 writers finished a multimedia novel named Tierra de Extracción: http://www.newmedios.com/tierra6
A novel that obviously followed the invitation by Julio Cortázar in Rayuela, it was
quite close to the video games.7
7. Eloy Fernández Porta, writer and probably the best critic for the new trends in literatura, has published two crucial essays: Afterpop, La literatura de la implosión mediática (Berenice, 2007), and Homo Sampler (Anagrama, 2008). He reads contemporary
literature as a continuation of what was considered in the 90’s subliterature: “the new
ways of writing are a sort of the “hangover” left by the Pop Culture”. He coordinated
in March 2007 the Congreso de Narrativa Última NEO38, where all the speakers defended the mixture of literature, music, visual arts and cinema.

Eloy Fernández Porta, Caras B de la música de las esferas, “Lear”. 2001, pages 116–117.
6

7

These are some guidelines of its “Instructions Manual”, that describe how to proceed to “interact” with
the story by using the keyboard, that explain the use of the “Navigation Map”, etc:
“Como toda obra interactiva, nada pasa si el lector no explora y abre puertas. En Tierra de Extracción, la
interfaz es muy sencilla: recorre el cursor sobre la superficie de la pantalla y pincha donde la “flecha” se
convierte en “mano”. Todas las “páginas” tienen varias opciones. El itinerario de navegación lo decide el lector.
Se puede hacer una lectura secuencial, según el orden impuesto por el autor, si avanzas con la flecha del
margen derecho (como si pasaras las páginas de un libro).
Se puede romper este orden de dos maneras:
1) Desde el “mapa de navegación”, donde cada palabra es un capítulo. Al mapa se puede llegar desde
cualquier pantalla pinchando el botón rojo de la flecha circular (esquina inferior derecha).
2) Avanzando la lectura de la novela pinchando las flechas de los márgenes superior e inferior (las flechas
aparecen cuando acercas el cursor hasta los bordes).”
You can find some research papers regarding this type of narrative at:
http://www.cibersociedad.com/congres2006/gts/comunicacio.php?&id=178
http://www.campusred.net/intercampus/rod11.htm

162

Kirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture

Eloy Fernández Porta, Caras B de la música de las esferas,
“Relatos pop”. 2001, pages 96–97.
Again, there are previous experiments like
the parodic use of the extensive footnotes
that can be found in the old history of literature:

Thomas De Quincey, The Last Days of
Inmanuel Kant (1827). Spanish edition,
year 2000.
8

Organizado por el Círculo Lateral, y financiado por la Entitat Autònoma de Difusió Cultural y Junta de
Andalucía.
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8. In 2009, Fernández Mallo published the essay Postpoesía. Hacia un nuevo paradigma
(Postpoetry. Towards a New Paradigm). The title itself offers a hint of its contents.

The authors born around 1970 are the first ones who have gained awareness of the
technological change. As Jorge/Jordi Carrión has said: “this technological awareness is
really new, and differentiates our historical moment from previous ones”.9 None of the
authors named in this paper could have written their works if we hadn’t count on the
use of the new technologies.
In the following example, for example, Carrión uses the scientific discourse and
editorial format to name a chapter of one of his books. The title itself is the definition
of the stone “ambar”:

Jordi Carrión, GR-83 (2007).
9

In Azancot, http://www.elcultural.es/HTML/20070719/Letras/Letras21006.asp
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In general, young authors are including audio/visual elements in their narratives. To
illustrate easily what type of experiments new authors are doing in literature, I will
show how this same discourse is narrated in cinema. These are some images from Tarik
Saleh’s Metropia (2009):
WAKE UP

http://www.youtube.com/watch?v=wci6KTjUKbY
BATHROOM

http://www.youtube.com/watch?v=HnJwmrY1Ge8
BATHROOM

http://www.youtube.com/watch?v=LBULWwiB8Qa
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INTIMATE MOMENTS

http://www.youtube.com/watch?v=9Md5Pi_GSAw
Five years before very similar narrative moments were “described” in Sueños itinerantes:
WAKE UP

Alameda, Sueños itinerantes, 2004, page 278.
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BATHROOM

Alameda, Sueños itinerantes,
2004, page 109.
INTIMATE MOMENTS

Alameda, Sueños itinerantes,
2004, page 282.
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It is obvious that the intent of both the author of the novel and the one of the movie is
to tell a story from the “I”-point of view perspective. Although the Mimesis, the imitation of experience, is the ultimate goal of Art (those who haven’t read it yet, should
read the classic essay Mimesis by Eric Auerbach), the concept itself has changed from
representation to reproduction.
ANALOGIC PARADIGM: WORLD <-> RE-PRESENTATION OF THE WORLD
DIGITAL PARADIGM: I = I
The new technologies have produced an immediate impact in the way public read
books, watch movies, listen to music and understand art. Audiences have been trained
in the last decades to decode art, literature, films… The language produced by commercials and advertisements have had a good part in this training of the ear and the
eye. Our languages have got dramatically shortened since the beginning of the 20th
Century.
Nevertheless, most of the books that are still successful are of the kind of those
where the form is at the service of content. While in the US, UK, France and Sweden
(these are only examples) the majority of novels and movies follow the old canon
(presentation of the context; introduction of the characters; conflict; resolution; new
order: like in the Millenium trilogy by Stieg Larson), some authors are working in other
directions.
Those writers who use computers only as faster, bigger, text processors, are like
those who use cell phones but refrain to learn how to text messages. Computers expand the possibilities of creation and creation processes are expanding the potentialities of computers, which are just an aid to our needs, technology is intended to be at
our sole service.
We must not forget that the works of Fiction that endure the passing of time are
those which stimulate by artistic means the emotional response of the reader. The best
sellers are best sellers because they don’t demand any interpretative effort from the
reader; these are works that are at the service of information.
The Mimesis is the ultimate goal of the artist – the reproduction of the emotional
experience – and the new technologies have turned the artist into a “Producer of Live”
(“El artista es un productor de directo” according to José Luis Brea10). As Fernández
Mallo assumed in the prologue of Joan Fontaine Odisea, artists are, somehow, notaries
of reality:

10

http://www.joseluisbrea.net/
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Mallo, Joan Fontaine Odisea. 2005, page 7. Mallo, Joan Fontaine Odisea. 2005, 		
					page 10.
		
You might think that some novels that are written in the old fashion way are still
extraordinary novels. I agree: Dostoyevsky’s and Austen’s novels are the best of the History of Literature. But guess what? They are not extraordinary because of the things
they told, but because of the way they told things. In those cases, what matters is the
voice of the narrator, and what literature mimics there is – not reality (like in a documentary), but the act of telling a story. The stories narrated in the old fashion way, like
those of Cervantes where a narrator tells you about a place and a time, and where he
(or she) fools you and plays with your expectations, and guesses what you must be
thinking and makes you laugh, and knows you better than you and makes you cry,
and whose voice accompanies you while you are reading and maybe forever… Again:
it is an “I” (the narrative voice) the one who is responsible for the success of those
universal novels.
The new directions are those of the Mimesis: if our reality is faster; if we can only
express faithfully what we know and experience at first hand (and someone so “old
fashioned” as Montaigne was the first Western author in working from this perspecKirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture
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tive), we can then change our means of creating art. The more ancient the art we contemplate, the more distant to “reality”, because it is more symbolic (more connotative
and less literal). Thanks to the new technologies, it is possible to re-produce (even in
3D!) space and time. The new art gives the impression of being less “spiritual”, and this
is the consequence of losing the bridge of representation, in favor of vividness.
Ghostbusters (I. Reitman, 1984) vs. Tarde de homenaje (I. Z. Alameda, 2002)

http://www.youtube.com/watch?v=qzCk6wVjmPw
The new model for art is therefore different. The driving principle is still the imitation,
but the concept itself must take into account the means brought up by technology. If
the artist used to be the re-producer of reality (in a very hybrid sense: the artist’s psyche
was included in his version of reality).
But artists not only mimic the natural world. For an artist reality includes art (the
one previous to us), and this is the reason why the Western World is so self centered in
its own history. Western, educated people have read so many books, have seen so many
movies, that have both real and made up memories – the made up memories are the
ones that come from other people’s minds: the ones coming from Fiction.
These are some interesting findings I’ve made. The show how small artists are, no
matter how great we consider ourselves. We imitate each other, after all. And this is
because only by imitating we learn: training is playing and becoming a master requires
big loads of imitation.
I swear to God that I was not aware of this when I shot that movie at Columbia
University in 2002, and that I would have never accepted that Dan Akroyd’s movie
was among my top ten. I would have felt insulted if anyone had told me when I was
28 that Ghostbusters was my biggest influence. But Truth is both surprising and free,
and so it is: I am a filmmaker because I saw Ghostbusters, and not Truffaut, when I was
a child.
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One question: What did I include in my first movie, my particular version of
Ghostbusters?

Ghostbusters			

Tarde de homenaje

MYSELF.
That is how I have come to re-discover my own work. Thanks to technology I have
started to gain awareness of my own creative process.
Imagination? Artists are imitators, we hybrid our dreams with all the materials
stored in our memory. Our processors are getting more powerful, and so will get our
Fiction.
To end this presentation, there will be presented literary and audiovisual ways of
giving an account of the same emotion: love. First in Sueños itinerantes (2004) and
then in Won Kar Wai’s movie Fallen Angels, where even the referred song is the same:
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Alameda, Sueños itinerantes, 2004, pages 168–171.
Wong Kar-Wai’s Fallen Angels:

http://www.youtube.com/watch?v=83pi5COVGZk
Please, compare a poem by Mario Benedetti to the dramatized, shortened version of it
acted by Spanish actor José Sacristán and directed by Arturo Ruiz Serrano, in the short
movie Paseo (2008).
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Porque te tengo y no
porque te pienso
porque la noche está de ojos abiertos
porque la noche pasa y digo amor
porque has venido a recoger tu imagen
y eres mejor que todas tus imágenes
porque eres linda desde el pie hasta el alma
porque eres buena desde el alma a mí
porque te escondes dulce en el orgullo
pequeña y dulce
corazón coraza
porque eres mía
porque no eres mía
porque te miro y muero
y peor que muero
si no te miro amor
si no te miro
porque tú siempre existes dondequiera
pero existes mejor donde te quiero
porque tu boca es sangre
y tienes frío
tengo que amarte amor
tengo que amarte
aunque esta herida duela como dos
aunque te busque y no te encuentre
y aunque
la noche pase y yo te tenga
y no.11
Corazón coraza, by Mario Benedetti
11 Because I have you and I don’t
because I think you
because the night opens her eyes
because the night passes by and I say love
because you are here to collect your image
and you are better than all your images
because you are pretty from toe to soul
because you are good from soul to me
because you hide yourself sweet in the oblivion
tiny and sweet
shielded heart
because you are mine
because you are not mine
because I look at you and I die
and even worse than die
if I don’t look at you, love
if I don’t look at you
because you always exist everywhere
but you exist better where I want you
because your mouth is blood
and you feel cold
I have to love you, love
I have to love you
even though this wound hurts twice
even though I look for you and I don’t find you
and even though
the night passes by and I have you
and I don’t.
(Translation by Irene Zoe Alameda)

Kirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture

173

Paseo (Arturo Ruiz Serrano, 2008).

http://www.youtube.com/watch?v=dJfnwPGFwZo
Which one do you prefer?
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Eurooppalainen Espanja tänään ja eilen
FT, yliopistonlehtori Peter Stadius, Helsingin yliopisto
Puhe Espanja-illassa 17.3.2010.

Mitä Eurooppa merkitsee espanjalaisille? Millaisia kollektiivisia assosiaatioita sana
”Eurooppa” herättää? Mitkä ovat henkisen maantieteen ajatuskuviot Espanjan ja Euroopan suhteessa? Miten niin Espanja ja Eurooppa? Espanjahan on Euroopassa, aivan
samalla tavalla kuin Suomi tai Pohjoismaat ovat Euroopassa. Aivan, usein meillä täällä
pohjoisen periferia-alueilla on tapana puhua Euroopasta jonain toisena, johon mennään ja josta tullaan, josta saadaan jotain hyvää tai joka vie meiltä jotain pois.
Meille suomalaisille ei liene epäselvää, että Espanja kuuluu Eurooppaan. Mitä sitten espanjalaiset itse ajattelevat tästä? Oma kiinnostukseni aiheeseen heräsi yhdellä historianluennolla Salamancan yliopistossa keväällä 1994. Vaihto-oppilasvuoteni suosikkiopettaja käsitteli luennolla sitä, miten Espanjassa noin vuonna 1900 käytiin paljon
keskustelua siitä, olivatko Espanja ja espanjalaiset yleensä enää osa Eurooppaa? Ajatus
sijoittumisesta modernin eurooppalaisuuden marginaaliin ja siten jotenkin eurooppalaisuuden hylkääminen tuli minulle yllätyksenä. Vuonna 1994 ja tänä päivänäkin
Espanja on mitä eurooppalaisin maa. Sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen todellisuus on monta astetta ”eurooppalaisempi” kuin mitä meidän pohjoisen viljelemät
etelän stereotypiat antavat joskus ymmärtää.
Puerta de Europa Madridin
pohjoisen Chamartinin liikennesolmun kohdalla symboloi
hyvin tätä uutta eurooppalaista
Espanjaa. Vuonna 1996 valmistuneet kaksoistornit tai portti
Eurooppaan on konkreettinen
manifestaatio halusta katsoa pohjoiseen kohti Eurooppaa. Kuitenkin on varsin hassua, että tornien
suunnittelusta ovat vastanneet
pohjoisamerikkalaiset arkkitehdit
ja alkuperäinen rahoittaja oli Kuwaitin valtion sijoitusyhtiö. Tämä taas symboloi mielestäni oivallisella tavalla sitä tosiseikkaa, että Espanja on ollut ja on vieläkin eurooppalaisen, islamilaisen ja amerikkalaisen kulttuurin kohtaamispaikka. Ja on tästäkin syystä
erittäin tärkeä eurooppalainen maa.
Espanjan liittyminen EU:hun vuonna 1986 oli yksi iso askel kohti espanjalaista
nyky-yhteiskuntaa. Tässä suhteessa voi kenties todeta, että sekä Espanja että Suomi
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ovat molemmat varsin sitoutuneita ja peruspositiivisesti integraation suhtautuvia EUmaita. Kohta 25 vuoden eurokokemus on mielestäni tehnyt espanjalaisista varsin rentoja ja hyvällä itsetunnolla varustettuja eurokansalaisia. Espanjassahan tehdään omien
havaintojeni mukaan enemmän työtä kuin Suomessa (siitä vain ei puhuta koko ajan,
miten paljon töitä paiskitaan). Muutenkin moni yhteiskuntarakenteen perusasia, kuten koulutus, naisten asema ja terveyspalvelut, on monesti niin sanotusti modernimpaa kuin kenties jopa meillä. Tämäntyyppisiä spekulaatioita on tietysti hankala tehdä,
ja kun johonkin suuntaan kumartaa, niin toiseen suuntaan pyllistää. Tarkoitukseni
ei ole luoda kansojen hierarkiaa Euroopan raja-alueilla, vaan jollain tavalla pukea sanoiksi kokemani espanjalainen nykytodellisuus, jossa Espanja on läpikäynyt huikean
muutoksen.
Olen tietysti subjektiivinen, kuten toiseen maahan rakastuneen ihmisen pitääkin
kaiken järjen mukaan olla. En kiellä, etteikö Espanjassa, niin sen nykypäivässä kuin
sen historiassa, olisi kipeitä kohtia ja vähemmän mairittelevia ilmiöitä. Missäpä maassa
niitä ei olisi? Kuitenkin rohkenen väittää, että valistusaikakauden perintönä Espanja on yksi kaltoin kohdelluimmista maista eurooppalaisessa stereotypiatuotannossa.
Etupäässä ranskalaiset valistusfilosofit purkivat kaiken maailman pahan katolilaiseen
etelään. Hollantilaisten ja englantilaisten luoma musta legenda espanjalaisten julmuuksista sai jatkoa. Valistuksen klassisen Encyklopedian varsin negatiivinen artikkeli
Espanjasta on puhuttanut espanjalaisia viimeiset kaksi vuosisataa. Suhde Ranskaan on
yksi Espanjan nykyhistorian avaimia, kun puhutaan suhteesta Eurooppaan. Voi melkein sanoa, että Ranskan vallankumous käytiin Espanjassa vuodesta 1789 aina vuoteen
1939. Tätä historian tulkintaa tukevat ja todistavat ne lukuisat vallankumoukset, vallankaappaukset, restauraatiot ja sisällissodat, joita käytiin Bourbon-dynastian hallitsemassa Espanjassa tuolla aikakaudella.
Jännite kansallisen ”espanjalaisuuden” ja ”eurooppalaisuuden” välillä tarkoitti käytännössä usein sisäpoliittista keskustelua ja riitelyä liberalismista, tasavaltalaisuudesta
ja anti-klerikalismista. Kaikkien näiden ilmiöiden nähtiin usein edustavan Ranskaa,
vähän samalla tavalla kuin Ranskan valistusfilosofit olivat nähneet ”katolisen taikauskon” Espanjan tavaramerkkinä. Yksi merkki tästä on, kun entiset espanjalaiset siirtomaat itsenäistyttyään halusivat unohtaa termin Hispano-America ja lanseerattiin nimike America latina, jolla viitattiin Napoleon III:n Ranskan johtamaan latinalaiseen
Eurooppaan.
Tästä aiheesta voi nahistella ja spekuloida loputtomiin, mutta on toinenkin tapa
lähestyä Espanjan suhdetta Eurooppaan ja eurooppalaisuuteen. Se on tarina Espanjan
valtion historiasta, ja se avautuu oivallisesti analysoimalla Espanjan valtion vaakunaa –
niin nykyistä kuin aikaisempia versioita.
Nykyinen vaakuna on yhdistelmä eri elementtejä, jotka ovat historiallisesti olleet
edustettuina vaakunassa sitten Espanjan modernin kansanvaltion synnyn 1400-luvun
lopulla, Kastiljan ja Aragonin kuningaskuntien yhdistyttyä dynastisessa liitossa Fernando II:n ja Isabella I:n kesken. Tässä näkyy viisi Iberian niemimaan keskiaikaista
kuningaskuntaa: Kastilja, Leon, Aragon, Navarra ja alhaalla Granadaa symboloiva gra176

Kirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista – Essays on Europe and Culture

naattiomena.
Kruunu on merkki monarkiasta ja liljankukat keskellä tietysti Bourbon-dynastian tunnus.
Sivuilla olevat kaksi pilaria ovat
niin sanotut Herkuleen pilarit
eli Gibraltar (Calpe) ja Ceuta
(Abila), antiikin Kreikan, roomalaisen imperiumin ja keskiaikaisen kristillisen kosmografian
ääripiste, josta edemmäs ei juuri
menty: non plus ultra = ”ei tästä
edemmäs”.
Mutta kuten tiedämme Fernando ja Isabella kustansivat
genovalaisen Kristoffer Kolumbuksen eli Cristoforo Colombon
Espanjan vaakuna
eli Christobal Colónin matkan
Intiaan. Uuden maailman löytäminen on elementti Espanjan
historiassa, joka aina muistetaan.
Se on myös aina ollut läsnä tavalla tai toisella Espanjan vaakunassa sitten Keisari Kaarle V:n eli
Espanjan kuninkaan Carlos I:n
päivien: plus ultra, Herkuleen pilarit ja vesielementti niiden alla
symboloivat juuri uuden maailman löytämistä. Tästä espanjaKatolilaisten kuninkaiden & Kaarle V:n vaakunat
laiset ovat edelleen ylpeitä.
Vaakunat viittaavat myös
vahvasti Välimeren alueeseen sekä kristinuskon ja Islamin kilpailuun alueella. Paavi
Aleksanteri VI myönsi vuonna 1496 Fernandolle ja Isabellalle tittelin ”Reyes católicos” – katolilaiset kuninkaat. Heidän yhteisessä vaakunassaan tiukasti yhteen sidottu
nuolinippu viittaa Isabellan Trastamara-suvun yhtenäisyyteen, kun taas ies ja köysi
ovat Ferdinandin symboli, joka viittaa Aleksanteri Suureen ja legendaan Gordionin
solmusta. Siitä, joka onnistuisi avaamaan tämän antiikin Kreikan myyttisen taruston
solmun, tulisi Aasian kuningas, Orientin hallitsija. Aleksanteri Suurihan legendan mukaan yritti ratkaista ongelman helposti ja aikaa säästäen lyömällä sen hajalle miekalla. Tämä käytännönläheinen ratkaisu ei legendan mukaan ollut se oikea ja Aasia jäi
valloittamatta. Tästä huolimatta Aragonin kuningas valitsi tämän symbolin merkkinä
halustaan laajentaa aktiivisesti kuningaskuntansa vaikutusvaltaa Levantissa. Tämä oli
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luonnollinen jatkumo keskiajan politiikalle.
Katolilaisten kuninkaiden tyttärenpoika Kaarle syntyi Ghentin kaupungissa Flanderissa vuonna 1500. Hän tuli Espanjaan ensimmäistä kertaa 1516, kun hänet oli
nimitetty kuninkaaksi. Kolme vuotta myöhemmin hän onnistui nousemaan Pyhän
saksalais-roomalaisen keisarikunnan valtaistuimelle. Espanja oli nyt osa eurooppalaista
suurvaltapeliä. Habsburg-dynastia ja sen espanjalainen haara nousi Kaarlen seuraajan
Filip II myötä läntisen maailman johtavaksi mahdiksi.
Ne yleisöstä, jotka tuntevat Mika Waltarinsa, tunnistavat hyvin nämä Euroopan ja
Välimeren alueen historian tapahtumat romaanista Mikael Karvajalka. Kaarle V vaakunassa näemme hyvin selkeästi tämän suurvaltamosaiikin ja suurvaltaidentiteetin:
Herkuleen pilarit ja kaksi kruunua esiintyvät nyt ensimmäistä kertaa vaakunassa. Keisarillinen kruunu kuninkaallisen vieressä on vielä tänä päivänä osa Espanjan virallista
vaakunaa.

Habsburgilainen Espanja oli selkeästi eurooppalainen Espanja. Myöhempi historiankirjoitus 1800-luvulta lähtien on kansallisessa tulkinnassaan usein käsittänyt tämän
dynastisen ja eurooppalaisen politiikan negatiivisessa valossa, nyky-Espanjan intressien
vastaiseksi. Kastiljan aateliston kapina keisaria ja hänen ”ulkomaalaisia” neuvonantajiaan vastaan vuosina 1520–1521 niin sanottu Comuneros-kapina, on otettu esimerkkinä kansallisesta vastarinnasta. Tässä suurempi valtapolitiikka on ymmärretty paikallisesti, vähän niin kuin Suomessa Nuijasota. Tämäntyyppinen kansallinen ajattelu
on merkinnyt katolilaisten kuninkaiden hyväksyntää nyky-Espanjan luojina, mutta
Kaarle-keisariin on suhtauduttu usein kaksijakoisesti ja osin vierastaen.
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Unamuno, Ganivet ja Ortega
Nyky-yhteiskunnan tai modernin toteutuminen on ollut yksi keskeinen tapa tulkita ja
mitata kansallisen historian onnistumista. Tässä suhteessa haluan tehdä joitakin lyhyitä havaintoja espanjalaisesta Eurooppa-debatista lähihistoriassa. Kuvissa näette kolme
herraa, Miguel de Unamunon, Angel Ganivetin ja José Ortega y Gassettin. Ensimmäinen oli kirjailija, Salamancan yliopiston rehtori, kiistelty yhteiskuntadebatööri, agnostikko ja Kierkegaardin ihailija mutta myös modernin elämäntyylin halveksija, varsinkin vanhoilla päivillään. Unamuno kuoli hämärissä olosuhteissa kotiarestissa 1936
juututtuaan Francon johtamalle kansalliselle alueelle. Vuonna 1904 hän kirjoitti esseen
”Sobre la europeización” eli ”Eurooppalaistamisesta”, jossa hän puolusti espanjalaisen
kulttuurin arvoa eurooppalaisen moderniteetin haastajana. Hän suuntasi kritiikin niitä
espanjalaisia ajattelijoita kohtaan, jotka olivat ottaneet ohjelmakseen Espanjan eurooppalaistamisen eli yhteiskunnan, sen instituutioiden, talouden, teollisuuden, tieteen ja
taiteen hivuttautumisen
kohti
eurooppalaista
järjen
modernismia.
Elettiin suuren kriisin
aikoja, vuoden 1898 katastrofia, jolloin Espanja
oli menettänyt viimeiset
siirtomaansa (Kuuba,
Puerto Rico ja Filippiinit), ja muutenkaan latinalaisten kansojen arvoa rotujen hierarkiassa
ei pidetty valioluokkaan
kelpaavana.
Unamuno vastusti
tätä eurooppalaistamista
ja kirjoitti, miten hän
oli potenut koti-ikävää
Pariisin iloisilla bulevarMiguel de Unamuno
deilla. Mieluummin hän
katseli Kastiljan tasankomaisemia pohtien espanjalaisia mystikkoja, kuten San Juan
de la Cruzia tai Teresa Avilalaista. Nämä kansallisromanttiseen muotiin niin tyypilliset mielipiteet muistuttavat hyvin paljon kirjailija Angel Ganivetin esittämiä ajatuksia
1890-luvulla. Ganivet oli merkillinen hahmo, joka meillä tunnetaan hänen Helsingissä viettämistään vuosista 1896–1898, kun hän toimi täällä Espanjan konsulina. Kirjassaan Idearium español, jota pidetään hänen pääteoksenaan, hän käsitteli etelän ja
pohjoisen eroja. Latinalaista ja toisaalta pohjoisen anglo-saksien, germaanien ja skandinaavien eri maailmoja hän tulkitsi kahtena eri kulttuurina. Jälkimmäinen oli silloin
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niskan päällä, Yankee-businessmies määräsi ja espanjalainen hidalgo vikisi – se oli maailman menoa. Mutta tulevaisuudessa Ganivet näki muutoksen. Pohjoisen Robinsonista tulisi vielä etelän Quijoten palvelija, resuinen Sancho Panza, koska hänestä ei ollut
suurten visioiden ja aatteiden ymmärtämiseen. Hänessä ei ollut latinalaista henkeä.

Angel Ganivet			

José Ortega y Gasset

Varsin toisenlaisen otteen teemaan Espanja ja Eurooppa tarjoaa sitten filosofi José
Ortega y Gasset, tunnettu kansainvälisesti pamflettikirjastaan Massojen kapina – La
rebelión de la masas (1930). Hän edusti hieman myöhempää ja vähemmän boheemiromanttista älymystöä. Espanjassa hänet tunnetaan ankarana saksalaisen filosofian ja
tiukan tieteellisen metodin puolustajana. Kuva hänestä pohjoisemmassa on taas kesäpukuun ja olkihattuun sonnustautunut hauska latino-setä, jota ei missään nimessä
tule verrata aikansa tunnetuimpiin saksalaisiin filosofeihin, kuten Edmund Husserliin
ja Martin Heideggeriin. Ainakin tätä mieltä oli nuori Georg Henrik von Wright kirjoittaessaan kirja-arvostelua Studentbladetiin 1930-luvulla. Ortega vihasi espanjalaiseen kansalliseen massa-kulttuuriin liitettyä flamencismoa, härkätaistelupalvontaa ja
latinalaisuuden essentialisoimista. Hänen mielestä espanjalaisten tuli omalla tavallaan
olla eurooppalaisia, siinä missä saksalaiset, ranskalaiset jne. Hänen missionsa oli tuoda
Espanja eurooppalaisuuteen, mikä hänelle tarkoitti liberalismia, järjen palvontaa, porvarillisen elämänmuodon hyväksymistä sekä uskonnon julkisen roolin häivyttämistä.
Hän ei ollut periaatteellinen tasavaltalainen mutta mitä suurimmassa määrin suuri
eurooppalainen. Hänelle Eurooppa oli myös jotain muuta kuin Ranska, ja se piti sisällään jotain pohjoisempaa.
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Palme & Gonzalez
Samaa voi myös sanoa Andalusian tunnetuimmasta sosiaalidemokraatista Felipe Gonzalesista, joka sosialistien valtaannousun jälkeen 1982 toi puheisiinsa toistuvia viittauksia el model sueco:on eli ruotsalaiseen malliin. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta
oli tärkeä tälle poliittiselle ryhmittymälle, koska se osoitti, että heidän ideansa oli mahdollista toteuttaa. Olihan se jo tehty Pohjois-Euroopassa, Skandinaviassa ja eritoten
Ruotsissa. Ei sovi vähätellä tätä mielikuvaa pohjoisen hyvinvointiyhteiskunnasta – oli
se sitten todenmukainen tai liioiteltu – kun pohditaan Espanjan viime vuosikymmenten integroitumista Eurooppaan. Se osoittaa selvästi, että Espanja on osa Eurooppaa,
ja se osoittaa, että Pohjoismaat ovat myös osa samaa aluetta ja kulttuuria. Tiesiväthän
sen jo Mika Waltari ja Mikael Karvajalka.
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