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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 
 

Kuvanavaus: Edmund Parrisin maalaus Kuningatar 

Victorian kruunajaiset (s. 128) 
 

Mitä konservatismille tyypillistä löydät kuvasta?  
 

• Konservatismissa arvostetaan esimerkiksi perinteitä, hallitsijaa ja 

uskontoa. 
• Kuvassa on kruunajaiset, joissa Englannin kuningatar kruunataan. Tuleva 

kuningatar on keskellä kuvaa eli hallitsijakeskeisyys tulee hyvin esille. 

• Etualalla on aatelistoa ja papistoa, jotka on kuvattu arvokkaiksi ja 
kuningatarta tukeviksi. Konservatismin yhtenä tavoitteena oli säilyttää 

juuri näiden ryhmien asema. 
• Taustalla näkyy arvokkaita henkilöitä, ilmeisesti toisten maiden 

hallitsijoita. Tässäkin korostetaan hallitsijan asemaa. 

• Kaikki näyttää olevan hyvässä järjestyksessä ja tapahtuvan rauhallisesti. 
Konservatismissa uskottiinkin hallitsijan tuovan juuri noita ominaisuuksia 

yhteiskuntaan. 
• Tapahtumapaikka on ilmeisesti kirkko, joka on vielä tyyliltään 

goottilainen ja papiston rooli näyttää olevan seremoniassa erittäin 

keskeinen. Näin uskonnon ja kirkon asema korostuu. 
• Konservatismia heijastaa myös se, että vaikka on kyse kuningattaren 

kruunajaisista, on muut naiset kuvattu taustalle. 
 

Kuvanavaus: Eugène Delacroixin maalaus Vapaus 

johtaa kansaa vuodelta 1830 (s. 130) 
 

Mitä romantiikalle tyypillisiä piirteitä löydät maalauksesta? 
 

• Aihe on historiallinen. 
• Aihe itsessään on romanttinen: kansa tarttuu aseisiin sortajaansa eli 

kuningasta vastaan. 
• Tapahtumat on kuvattu dramaattisesti. 

• Vapauden vertauskuvallinen hahmo on noussut barrikadeille paljain jaloin 
ja rinnoin. 

• Hän, teoksen ainoa nainen, kannustaa kansaa taisteluun ja samalla 

harppoo kuolleiden ylitse. 
• Kädessä on Ranskan lippu, jonka värit toistuvat maalauksen useissa 

kohdissa. 
• Eri yhteiskuntaluokat kuvattu taistelemaan rinnakkain. 
• Porvaristo ei tosin osallistunut vallankumoukseen runsaslukuisesti. 

• Taisteluihin osallistuva poika kohottaa asettaan kuten ”Vapaus”-lippuaan. 
• Pojan kasvoilla on kiihkeä ilme, jota korostaa lakin kasvoille heittämä 

varjo. 
• Taisteluissa kaatuneet kuvataan kuin nukahtaneiksi. 
• Huomio kiinnittyy paljaisiin kohtiin: lähes alaston vallankumouksellinen ja 

kenkänsä menettänyt sotilas. 
• Yksi kuolevista on puettu Ranskan tasavallan lipun väreihin. 

• Taustalla näkyy Pariisia ja Notre Damen tornit savupilvien keskellä. 
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Lisätietoa: 
• Maalausteknisiä romantiikan tyylipiirteitä ovat: voimakas valon ja varjon 

vaihtelu ja taustan epätarkkuus. 
• Vapauden esikuvana on pidetty antiikin kreikkalaisveistosta Milon Venus. 

• Esikuvana on voinut olla myös aikalaistarinan pyykkäri, joka surmasi 
yhdeksän sotilasta kostoksi veljensä kuolemasta. 

• Delacroix ei itse osallistunut taisteluihin Pariisissa, mutta hän on 

saattanut nähdä niitä ateljeensa lähettyvillä. 
 

Kuvanavaus: Emile Vernetin maalaus Friedlandin 

taistelusta (s. 132) 
 

Mitä tyylisuuntaa maalaus edustaa? 
 

• Taistelutilanne on kuvattu romanttisesti, ei totuudenmukaisesti. 
Tyylisuunta on siis romantiikka. 

• Aiheena on historiallinen tapahtuma. 
• Napoleon kuvataan ihanteellisesti voitokkaana sankarina. 

• Taulussa on romantiikalle ominaiset voimakkaat värit. 
 

Kuvanavaus: Robert Koehlerin maalaus Lakko 

vuodelta 1886. (s. 136) 
 

Miten kuvassa ilmenee luokkavastakohtaisuus? 
 

• Tehtailija ja työläiset ovat tilanteessa vastapuolia. 

• Tehtailija on ylhäällä portailla ja katsoo alaspäin työläisiä. Hän on 
pukeutunut hyvin ja hänellä on päässään silinterihattu. 

• Työläiset ovat resuisia ja jopa vihamielisiä. Heitä tulee koko ajan lisää. 

Heillä on oma edustajansa, joka puhuu tehtailijan kanssa. 
• Kuvassa on vain muutamia naisia, joista yksi rukoilee miestään 

rauhoittumaan ja toinen on sivulla lasten kanssa.  
• Taustalla näkyvät tehtaiden piiput ja saasteet korostavat tehdasyhteisön 

ankeutta. 
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Tehtävä 1 
 

Tee taulukko 1800-luvun aatteista. Selvitä kustakin aatteesta 

seuraavat asiat:  
 

a) Kuka kannatti aatetta? 
b) Keitä aatteen kannattajat vastustivat? 
 

aate kannattajat vastustajat 

konservatismi hallitsijat, aatelisto, papisto, 

käsityöläiset ja talonpojat, jotka 
kokivat asemansa uhatuksi 

teollistuneessa yhteiskunnassa 

porvarit, työväestö 

liberalismi porvaristo hallitsijat, aatelisto ja papisto 

nationalismi romantiikan omaksunut 
keskiluokka, armeija 

monikansallisten valtioiden 
hallitsijat 

sosialismi kaupunkien ja maaseudun 
työläiset; yhteiskunnan huono-

osaiset 

aatelisto, papisto ja porvaristo 

 

c) Miksi aate syntyi? 
 

• Konservatismi syntyi vastustamaan valistuksen ja liberalismin ajamia 
muutoksia. 

• Liberalismi jatkoi valistuksesta alkanutta porvariston taistelua aatelia ja 
yksinvaltaa vastaan, myös kirkon asema nähtiin liian vahvana. 

• Nationalismin syntyyn vaikutti kansallisvaltioiden voimistuminen ja 
näkemys siitä, että oli olemassa eri kansoja. 

o Napoleonin sodat: Napoleonin valtaamissa maissa kohosi 

kansallistunne ranskalaisuutta vastustamaan 
• Sosialismin taustalla oli teollistumiseen liittyneet ongelmat ja työväen 

yhdistyminen niiden ratkaisemiseksi. 
 

d) Mitkä olivat aatteen keskeiset ajatukset? 
 
konservatismi 

• ihmiset eivät tasa-arvoisia, viisaampien tulee hallita hitaita muutoksia 
ylhäältä johdettuna 

liberalismi  
• tasa-arvoa, mutta ei demokratiaa, vaikutusvaltaa varallisuuden mukaan, 

suvaitsevaisuus, valtion aseman rajoittaminen 

nationalismi 
• oman kansan korostaminen, kansalle oma valtio, valtio yksilöä 

tärkeämpi, tavoitteena isänmaallinen ja uskollinen kansa 
sosialismi 

• yhteiskunnalliset erot poistettava, tasa-arvoa vaikka väkivallalla 

• vallankumous 
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Tehtävä 2 
 

Tee käsitekartta nationalismin vaikutuksista. 
 

Näkökulmia: 
• jokaiselle kansalle oma valtio 

• nationalismi vaati oikeuksia kansoille 
• kansalla sama kieli, uskonto ja historia; yhtenäinen kansa 
• aiheutti sotia kansojen irtautuessa suurista keisarikunnista 

• nationalismin sai kannatusta kaikista yhteiskuntaluokista, mutta 
erityisesti keskiluokasta ja upseereilta 

• synnytti uusia valtioita 
• kansankielisen kulttuurin korostaminen 
• kansalliset symbolit, kuten liput, rahat ja kansallispäivät 

• imperialismi ja aseiden tuotanto kiihtyivät nationalismin vaikutuksesta 
 

Tehtävä 3 
 

Vertaile seuraavia aatteita keskenään:   

 

a) konservatismi ja liberalismi  
 

konservatismi  
• haluttiin säilyttää olot ennallaan 

• usko siihen, että ihmiset tarvitsivat tiukkaa ohjausta  
• korostettiin ihmisten kuulumista yhteisöihin 
• uudistukset piti tehdä maltillisesti ja ylhäältäpäin johdettuna 

 

liberalismi 
• haluttiin aikaan muutosta 

• haluttiin vähentää valtion roolia yhteiskunnassa 
• korostettiin yksilöllisyyttä ja yksilön vapauksia 

• tavoitteena saada porvareille vapauksia 
 

b) nationalismi ja sosialismi 
 

nationalismi 
• ajettiin kansojen vapautta 

• jokaisella kansalla pitäisi olla oma valtio 
 

sosialismi 

• kehotettiin kaikkia maailman työläisiä liittymään yhteen 
• haluttiin kohentaa työläisten asemaa ja elinolosuhteita 
• tavoiteltiin maailman vallankumousta 
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Tehtävä 4 
 

Pohdi, mikä 1800-luvun aatteista on vaikuttanut eniten 

Euroopassa historiaan. 
 

• Aatteiden vaikutusta on hyvin vaikeaa arvioida, mutta jokaisella aatteella 

on ollut suuri vaikutus. 
• Konservatismi: Koko 1800-luvun vanha järjestelmä säilyi ja vasta 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen vanha sääty-yhteiskunta ja 
keisarivalta romahtivat. Toisaalta myös kaikki aatteet muuttuvat yleensä 
konservatiivisiksi silloin, kun ne pääsevät vallitseviksi. 

• Liberalismi: Vaatimuksista yksilön oikeudet toteutuivat. Äänioikeus sekä 
tasa-arvo laajenivat. Lisäksi aate on vaikuttanut demokratian 

voimistumiseen Euroopassa. 
• Sosialismi: Monet sosialismin ajatuksista ovat toteutuneet 

eurooppalaisissa valtioissa ja esimerkiksi hyvinvointivaltion synnyssä. 

Sosialismi näkyy myös työntekijöiden oikeuksien parantumisena. 
Sosialismin vaikutusta korostavat Neuvostoliitto ja sosialistiset valtiot, 

joilla oli merkittävä rooli 1900-luvun Euroopassa.  
• Nationalismi: Ehkä kaikkein eniten vaikuttanut aate voisi olla 

nationalismi. Se on näkynyt esimerkiksi uusien valtioiden syntymisenä 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Molempien maailmansotien yhtenä 
keskeisenä syynä oli nationalismi, joka on aiheuttanut myös rasismia ja 

kansalliskiihkoa. 
 

Tehtävä 5 (nettitehtävä) 

 

Etsi kaksi tuoretta uutista, joissa nationalismi tulee jollakin 
tavalla esiin. Tiivistä havaintosi muutamalla virkkeellä. 
 

• Opiskelijan oma vastaus. 
 

 


