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 3. Kieli, taide ja kirjallisuus ovat kansallisen identiteetin rakennuspalikoita 

Kansakunnille on tärkeää, että ihmisillä on niin kutsuttu kansallinen identiteetti eli kansallinen omakuva. 
Se tarkoittaa, että ihmiset kokevat olevansa yhtä ja eroavansa yhteisönä muista yhteisöistä. Suomalaisten 
keskuudessa tuota erilaisuutta tehtiin etenkin suhteessa venäläisiin ja ruotsalaisiin. Kansallisuusaatteen levit-
tämisessä ihmisten keskuuteen käytettiin 1800-luvulla erilaisia keinoja. Niitä olivat muun muassa kieli, taide, 
kirjallisuus ja historia. 

Kieltä pidettiin kansallisen identiteetin perustana. Samaa kieltä puhuvien ihmisten katsottiin kuuluvan sa-
maan yhteisöön, samaan kansakuntaan. Suomessa ruotsi oli virallinen kieli, mutta useat kansallisuusaatteen 
edustajat ajoivat suomen kieltä viralliseksi kieleksi ruotsin rinnalle.[4] 

Kuvataiteessa ikuistettiin kansallismaisemia ja kansakunnan “tyypillisiä” edustajia, kansanihmisiä. Taidete-
okset esittivät kansan ja sen asuinmaan kansallisromanttisessa valossa, ihannoiden ja hyviä piirteitä koros-
taen.[5] 

Kirjallisuudessa etsittiin kansakunnasta kertovia sankaritarinoita ja kerättiin “kansanrunoja”, jotka olivat 
siirtyneet suullisesti sukupolvelta toiselle. Esimerkiksi Suomessa kansalliseepos Kalevala syntyi kansalli-
suusaatteen innoittamana, kun Elias Lönnrot keräsi talteen suomalais-karjalaisten runonlaulajien tarinoita. 
Kirjallisuus ja kuvataide kietoutuivat usein yhteen: kansallismieliset taiteilijat kuvittivat mielellään kirjalli-
suuden sankaritarinoita.[4] 

4. Kansallinen historiankirjoitus luo rajoja ”meidän” ja ”muiden” kansojen välille 

Kielen, taiteen ja kirjallisuuden ohella kansallista omakuvaa muokkasivat yhteiset käsitykset menneisyydes-
tä. Niitä loivat ja muokkasivat historiankirjoittajat. Historia tieteenalana syntyi oikeastaan vasta kansallisuus-
aatteen myötä. Kansallisen historiankirjoituksen tärkeimpänä tehtävänä oli hahmotella kansakunnalle 
kunniakas menneisyys. 

Esimerkiksi 1800-luvun Suomessa kansallisella historiankirjoituksella pyrittiin vahvistamaan ajatusta, että 
Suomi on oma kansakuntansa, vaikka sillä olikin yhteinen historia niin Ruotsin kuin Venäjän kanssa. Venä-
jällä historiankirjoittajat taas korostivat Venäjän keisarikunnan mahtavuutta. 

Historiankirjoituksessa korostettiin oman kansan erilaisuutta ja erinomaisuutta, koska kansallisuusaate poh-
jautui ajatukseen, että kukin kansakunta on erilainen. Jako omaan kansaan eli “meihin” ja “muihin” kansoi-
hin onkin kansallisen historiankirjoituksen peruspiirre. Osaltaan tämän jaon vuoksi sodat ovat saaneet kan-
sallisissa historioissa niin paljon huomiota. Sodissa kansakunta on taistellut ”muita” eli ”meistä” poikkeavia 
kansoja vastaan.[6] 

5. Uusi historiankirjoitus häivyttää rajoja kansojen väliltä 

Koska kansallisilla historioilla on vahvistettu ja ylläpidetty käsitystä eroista kansojen välillä, samasta histori-
an tapahtumasta on voitu kertoa eri maissa hyvin eri tavoin. 

Kansallinen näkökulma on ollut pitkään vallitseva tapa tarkastella menneisyyttä historiankirjoituksessa. Vas-
ta viime vuosikymmeninä historiaa on alettu toden teolla tutkia ja kirjoittaa muista näkökulmista, esimerkiksi 
tutkimalla tavallisten ihmisten arkihistoriaa. On ymmärretty, että kansallinen näkökulma jättää usein var-
joonsa lasten, naisten, vähemmistöjen tai alkuperäiskansojen näkökulmat. On alettu tutkia, miten eri maiden 
kansalliset historiat esittävät samat asiat ja tapahtumat, ja mistä erot johtuvat. Tällainen tutkimus häivyttää 
rajoja kansojen väliltä, ja auttaa eri maissa ja kulttuureissa eläviä ihmisiä ymmärtämään toisiaan paremmin. 
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Käsitteet: 

Kansakunta = ihmisryhmä, joka asuu samalla maa-alueella ja jolla on yhteinen hallinto 

Valtakunta = Valtakunnalla tarkoitetaan yleisimmin yhden hallitsijan hallitsemaa suurta aluetta. Nimitystä 
käytetään historiallisista valtakunnista kuten Rooman tai Bysantin valtakunnasta. Uskonnossa käytetään 
myös kuvainnollista ilmaisua Jumalan valtakunta. 

Kansallinen historiankirjoitus = historiantutkimusta, jonka tarkoituksena oli koota ja tulkita menneisyyden 
tapahtumia niin, että niistä muodostui kansakunnan yhteinen, yhtenäinen historia 

Kansallinen identiteetti = kansallinen omakuva; ihmiset kokevat eroavansa yhteisönä muista yhteisöistä 

Kansallisromantiikka = kansallisiksi koettuja aiheita suosiva tyylisuuntaus; kuvaa ihannoiden kansakuntaa 
ja sen menneisyyttä 

Kansallisuusaate, nationalismi = aate, joka korostaa kansakuntien merkitystä kulttuurissa tai politiikassa 

Lähde  = kaikki säilyneet aineistot, joista tutkija saa tietoa menneisyydestä 

Yhteisö = esimerkiksi elämänmuodon, taloudellisten tai aatteellisten päämäärien perusteella kokonaisuuden 
muodostava ihmisryhmä tai yhteenliittymä  

Vähemmistö  = ryhmä, jonka edustajia on tietyn otoksen, näkökulman tai alueen sisällä vähemmän kuin 
muiden ryhmien edustajia 

Kansalliseepos = runoelma, jolla on erityistä merkitystä tietylle kansakunnalle ja jonka katsotaan ilmentävän 
kuvaamaansa kansakunnan luonnetta ja historiaa   
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