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JARKKO. S. TUUSVUORI

Vuosisatavimma ja sen hoito

miseksi. Mutta palataan vähän päästä Yliopiston- eli Ryssänmäen länsirinteelle Jusleniaan, ranskan laitokselle, vaivaamaan
Vertaista visaisimmilla vuosisata-asioilla.

(vastaanotolla ja kirjallisuuskuurilla)
”Intellektuaalinen XIX vuosisata – vähintäänkin tarkasteltuna
vuoteen 1870 saakka ja hyvin todennäköisesti kokonaisuudessaan – syntyi vallankumous- ja keisariajan sekä näiden suurten
muutosten Ranskassa luoman aivan uudenlaisen yhteiskunnan
tuotteena. Ensimmäisenä uutena asiana suuri vallankumous ja
ensimmäinen keisarikunta loivat yleisön, joka oli tyystin erilainen
kuin ennen vuotta 1789. [...] Tässä on tärkein ero, tärkeämpi
muita.”1

N

äin laati Émile Faguet tilinpäätöstä viimeisiään vedelleestä
-luvusta. Sanataiteen selittäjänä hän korosti siirtymää sosieteettikirjallisuudesta moderniin
viestintään. Kynäilijät joutuivat -lukulaisesta puolen tusinan pariisilaissalongin muodostamasta seura- ja lukupiiristä
uppo-outoon tilanteeseen. ”Vuodesta 
lähtien yleisö tarkoittaa koko kansakuntaa,
kokonaista kansaa [...].”
Kirjallisen . vuosisadan loppu on
hankalampi täsmentää. Pitäisi halkaista
Preussin-Ranskan sodan ja ensimmäisen
maailmansodan välinen aika. Erään kirjallisuushistoriallisen tietoteoksen luku
”XIX vuosisata” päätetään jo vuoteen
. Peruste on ulkokirjallinen: kolmas
tasavalta ”astuu aikuisikään”, ”asettuu”,
muuttuu ”kiistattomaksi”. Demokratiaa uhannut boulangismi kuuluisi siis
vielä ., kulttuuriyhteiskuntaa horjuttanut Dreyfus-afääri jo . vuosisataan.
Useimmin tyydytään tasalukuun. Ranskalaisissa kirjallisuuskatsauksissa tapaa
-luku ulottua vallankumouksesta
-luvun alkuun ja esiintyä suuremmitta selityksittä omana kokonaisuutenaan.
Näin on laita esimerkiksi perusteosten Recueil de textes littéraires français (Hachette ), Histoire de la littérature française (Bordas ), Littérature. Textes et
documents (Nathan ) ja Itinéraires
littéraires (Hatier ). Jollei muuhun
voi vedota, niin kenties siihen, että
yksi asiaankuuluva -luvun tuote –
itse Émile Faguet – sai lopullisen tun-

nustuksensa – kutsun Ranskan Akatemiaan – tasan , ei ennemmin eikä
myöhemmin.
Suomessa julkaistiin  Tuija Vertaisen yleisesitys Ranskan kirjallisuuden
historiaa. Esiromantiikasta postmoderniin.
Tällaista ilmestymistä voi huoleti kutsua
yhtä odottamattomaksi kuin ilahduttavaksikin. Paras mennä tekijää kuulemaan,
semminkin kun kirjaan sisältyy mainittujen historiikkien tapaan tutusti otsikoitu osio: ”-luku”.
Turun yliopistossa lehtoraattia hoitavan Vertaisen työnä on ”perehdyttää opiskelijoita ranskalaiseen kulttuuriin kielen
ja kirjallisuuden kautta”. Hän sanoo
omasta opuksestaan, että se vastasi kouriintuntuvaan tarpeeseen. Täytyi saada
suomenkielinen kokonaishahmotus modernista ranskalaisesta kirjallisuudesta.
Johtotähtenä oli Vertaisen mukaan tarjota ”Ranskan kielen ja kirjallisuuden” oppiaineen vasta-alkajille suomalaisille samankaltainen kokonaiskuva kuin mikä
Ranskassakin opetetaan. Pedagogin kokemus täkäläisten opiskelijoiden erityistoiveista ja -vaikeuksista auttoi painotusten
valinnassa.
Vertaisella ei ole mitään sitä vastaan,
että hänen kirjaansa luonnehtii suuren
mittakaavan kartaksi. Sen kattamia yksittäisiä alueita lähemmin tutkaillakseen
tarvitsee tarkempia maastokuvauksia.
Kokeillaan tässä muutaman kirjailijatapauksen verran tuota hajautetumpaa
ja tarkennetumpaa kartografiaa vallankin filosofisten nähtävyyksien paikanta-

Constant
Ranskan -luvun kirjallisuus voidaan
virittää François-René de Chateaubriandin Renén () ja Alfred Jarryn Kuningas Ubun () välille. Tai Madame
de Staëlin Corinnen () ja André
Giden Les Nourritures terrestresin ()
välille. Tai Senancourin Obermanin
() ja Paul Verlainen Confessionsin
() välille.
Joka tapauksessa Marcel Proust on
jo leimallisesti -lukulaisen uudistuksen merkkihahmo. Verlaine ja Arthur
Rimbaud, kuten Guy de Maupassantkin, taas lakkasivat soveliaasti olemasta
-luvun viimeisellä vuosikymmenellä.
Selkeästi kahden vuosisadan kirjoittajiin
kuuluvat Gide ja Anatole France.
Vielä yksi vaihtoehto on sijoittaa
kirjallinen -luku Benjamin Constantin (-) päiväkirjojen kirjoittamisen (-) ja julkaisemisen (Journal intime, ) väliin. Kosmopoliitti
Constant oli ideologifilosofien ystävä ja
lainoppinut restauraatioajan kansanedustaja. Hän tuli tunnetuksi romaanistaan
Adolphe () sekä - ja -luvuilla
osin postuumeina julkaistuista sosiaalihistoriallisista uskontotutkimuksistaan.
Kirjoittajauransa hän oli aloittanut jo
 osallistumalla Kant-keskusteluun.
Constantin merkinnöissä ivataan
ihmisten tapaa juuttua itseensä. ’Tasaarvo’ kelpaa heille niin kauan kuin se
ei tasaa heidän omaa arvoaan. ’Suvaitsevaisuus’ passaa, kunhan ei tarvitse sietää
muita kuin itseään. Omempi itsetutkistelu Constantin Journal intimessä keskittyy sangen kiusallisiin huoliin urasta ja
työstä, mutta hetkittäin teksti tihenee.
Kun saavutaan tapaamaan läheisensä menettänyttä Madame de Staëlia, päiväkirjaan kirjautuu seuraavaa:
”En tunne muuta minää kuin sen,
joka tempautuu tuntemaan enemmän toisia kuin itseään kohtaan, sillä
minua seuraa myötätunto, ja kipu,
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ta, uusiutuu lakkaamatta aina oivaltaessani, etten minä kaipaa lohdutusta, vaan joku muu. Omien tuskieni kestämisessä minua auttaa voima
ja liikkuvaisuus. Eräitä poikkeuksellisia ominaisuuksia – ylväyttä, anteliaisuutta, kiintyväisyyttä – minulla
on, mutta minä en ole kaikin puolin
todellinen olento. Minussa on kaksi
persoonaa, joista toinen tarkkailee
toista hyvin tietäen, että kärsimyksen
kouristuksetkin päättyvät aikanaan.
Tällä hetkellä olen surullinen, mutta
jos niin tahtoisin, olisin samassa
lohdutettu, suorastaan erkaantunut
täten mitätöidystä tuskastani, mutta
en tahdo sitä, koska tunnen että
Mme de Staël tarvitsee paitsi lohdutustani myös kärsimystäni.”
Adolpheakin valmistelleet päiväkirjat painottuvat Constantin Saksan-vuosiin.
Niissä hämmästellään, kuinka Napoleonin uushengellinen Ranska on voinut
nimittää Kantin maahantuonnissa kunnostautuneen de Villersin kansallisen
Instituuttinsa jäseneksi, vaikka tämän
Luther-kirja on perin juurin katolisuuden
vastainen. Yhtä paljon ällistellään Fichten ulkomaankauppavihamielistä kansantalousteoriaa: miten voikaan kirjoittaa ”modernille sivilisaatiolle ja olemassaolomme osaksi muuttuneille tarpeille”
noin vieraista lähtökohdista. Uskonnollista konservatiivisuutta, mystiikkaa
sekä itsevaltiutta päiväkirjassa suomitaan
ankarasti:
”Ajanhenki [l’esprit du siècle] rajoittaa epäilemättä despotismia, mutta ei
tarpeeksi vahvasti. Yksi väkivaltainen
ihminen riittää saamaan heikot hallitukset koolle pyyhkäisemään pois
kaikki rajoitukset vähät välittämättä
ajanhengestä.”
Constant itse ylsi väkivaltaisen Napoleonin ”sadan päivän jatkokauden” aikana
valtioneuvokseksi. Hän laati tärkeän perustuslain lisäystekstin vapaista vaaleista
ja lehdistöstä. Neuvotteluissa keisarin
kanssa hän taivutteli itsevaltiasta tajuamaan yhteiskunnan liberalisoimisen välttämättömyyden. Waterloon tappiota seuranneessa kaaoksessa kesäkuussa 
diaristi soimaa kiihkoilijoita: ”Kurjat! He
palvelivat häntä intomielisesti, kun hän
murskasi heidän vapautensa; kun hän
sitten takaa heille heidän vapautensa, he
hylkäävät hänet.”
Muutoin muistiin piirtyy maukkaita

geofilosofisia vertailuja ja kriittisiä merkintöjä tapaamisista esimerkiksi Goethen,
Schillerin, Schlegel-veljesten ja ”uuden
saksalaisen filosofian” kohutuimman
tähden, Schellingin kanssa. Epäily muotiajattelua kohtaan ei estä uteliaisuutta.
Saksalaisfilosofien hankkeissa Constant
tunnistaa samanlaista pyrintöä kuin
ranskalaisilla journalisteilla. Mutta kun
lehtimiehet eivät anna syvämietteisyyden hämärtää liiaksi kokemusta, filosofit
ovat vapaita tuntemaan ylemmyyttä ja
etäisyyttä.
Constant ei suinkaan pidättäydy
oman kulttuurinsa arvostelemisesta. Päinvastoin: ”Ranskalaiset ajattelevat vain
tehdäkseen vaikutuksen.” Tai: ”Meille
kelpaa vain sellainen filosofia, jonka voi
sijoittaa vaudeville -esitykseen tai romaaniin.”

Vuosisadan vointi
Romaaniin sijoittuvaa filosofiaa on määrä
etsiä. Saattaisi luulla, kuten Faguet toteaa,
että uusi -lukulainen – ”hajautunut,
valtaisa, ankarista arvojärjestyksistä irronnut, kurinalaistamaton” – julkisuus tuotti
entistä ”yleisempää, laajempaa, kattavampaa” kirjallisuutta. Uuden demokraattisemman yhteiskunnan kirvoittama kirjallisuus oli kuitenkin ”henkilökohtaista
ja yksilöllistä”.
Monille kirjoittajille tämä merkitsi epävakaan hallintomallin kuvaamista epävarman tietoisuuden kautta nostalgian ja dystopian merkeissä. -luvun alun romanttisen romaanin mahdollisuuksista kertoo
hyvin se, että tilitysmuoto sopi yhtä hyvin
jopa keskenään täysin vastakkaisia näkemyksiä esittäneille kirjoittajille.
Vapaamielisen Constantin tapaan
konservatiivinen Chateaubriand (
–) kirjoitti päiväkirjaa, romaania ja
historiaa sekä toimi valtiollisissa tehtävissä. Chateaubriandin lääke vallankumouksellista vihaa vastaan oli turvaaminen kristinuskoon. Reseptin hän kirjoitti teokseensa Le génie du christianisme
(), jota Constant piti ”absurdina
julkaisuna”. Chateaubriandin onnistui
yhtä kaikki sekä tehdä uskonnosta kassara Napoleonin käteen että kuvata kristillisyys nuorisoa kiehtovalla tavalla.
Hippolyte Taine kiteytti myöhemmin romanttisen ”tunnepuolueen” syntysyyn: ”Uskoon kasvatetut isät epäilivät; epäilyyn koulutetut pojat tahtoivat
uskoa.” Kun Rousseau oli saanut ”valtuutetuksi tunteen, pyhitetyksi ihanteen ja
julistetuksi näkymättömän”, Chateaub-

riandin kaltaiset kertojat pääsivät korjaamaan yleisen haaveellisuuden satoa.
-luvun filosofeilta oli jäänyt perinnöksi persous metafysiikkaan, mutta
heidän analyysikorostuksensa hylättiin.
Tainen mukaan ”ensimmäistä kertaa maailmassa” uneksuminen yhtyi nyt systemaattiseen abstraktiin spekulaatioon.
Vallankumousta alkuun kannattanut
Chateaubriand tavoitti romantiikan yksilöllis-yleisen äänilajin vaikeroimalla,
kuinka hänen -luvun alkuun mennessä varttunut sukupolvensa jäi ”kahden
aikakauden väliin”. Kun ”vanha vuosisata torjui”, uusi sai sulkea syntymäväsyneen lauseen syleilyynsä. Chateaubriand laski liikkeelle heti laajaan käyttöön
omitun termin kuvaamaan ranskalaista
kansanvaivaa: mal du pays. Hän itse sairastui siihen kahta pahemmin ajauduttuaan välirikkoon Napoleonin kanssa. Restauraation aikana Chateaubriand kohosi
kuitenkin aina ulkoministeriksi asti ja
sommitteli muistelmansa, jotka sovittiin
julkaistavaksi postuumisti.
Samaan aikaan edettiin kuuluisamman iskusanan, mal du sièclen, työstöön.
Alfred de Musset’n (-) päästessä
vauhtiin kulu(tta)va vuosisata ja äityvä
sairaus määrittivät jo tiukasti toisiaan.
Kaikki vanha oli hävitetty, kaikki tuleva
kesken. ”Vuosisadan lapsen” vuodatuksessaan La confession d’un enfant du siècle
() Musset teki aikakaudestaan pahanlaatuisia löydöksiä.
Realismiin johdattaneessa veljesten
Jules (-) ja Edmond de Goncourtin (-) julkipäiväkirjaromaanissa
puhuttiin ”epäkunnioittavuuden vuosisadasta”. Tyylikausivaihteluista ja mielipide-eroista huolimatta keskustelussa säilyivät ajankuvat ja tilannehahmotukset
vuosisadan yleiskunnon taustaa vasten.
Lopumpana vuosisataa mal du siècle alkoi
olla jo liiallinen käsite. Sinänsä neutraali
ajanilmaus fin du siècle nimesi saman
asian ja vähän enemmänkin.

Kieli
Vertainen ei lähde suin päin mukaan
vuosisatavimmaan. Vahvistaapa vain satalukujakojen käytön ranskalaisessa kirjallisuuskeskustelussa. Lisäksi hän myös
muistuttaa, kuinka ”-luvun kirjoihin
ja kirjailijoihin perehtyneitä tutkijoita
kutsutaan erityisellä nimellä dix-neuvièmistes”.
Jostain syystä termissä on tautiluokituksen makua. Niin tai näin muuan
tällainen ”yhdeksästoistalainen”, Daniel
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Couty, on puhunut (tapahtuma)historian spiroi romaanitaidetta tutkimaan ihmisyyden ja eläimyyden, luonnon ja yhja kirjallisuuden ”osmoosista”: ”Koko
vuosisata ja sen elämä astuvat kirjoihin: teiskunnan suhdetta aina siinä määrin,
Balzacin muhkeasta hankkeesta aina Ner- että eläinlajien lisäksi erotetaan ”sosiaavalin pieniin tarinoihin ei ole moniakaan liset lajit”. Rinnastus ei yksinkertaista.
tekstejä, jotka eivät kirjaisi aikakautta Päinvastoin painottuu monimutkaisuus
ihmisluonnossa ja sen tutkimisessa yhkerrontansa dynamiikkaan”.
Romaanin ja yleisemmin tyylin mer- teisöelämään eri muodoissa, eri aikoina.
kittävänä uudistajana vaikutti Stendhal On tarkattava ihmistä ja elämää eli ”per(-). Hänen tunnetuin teoksensa
soonia ja heidän ajattelunsa aineellista
Le rouge et le noir valmistui . Se representaatiota”. Osana tätä innoitusta
varustettiin alaotsikolla Yhdeksännentois- balzacilainen romaani ”kansanomaistaa”
ta vuosisadan kronikka. Kirja sisältää tuh- tieteen tutkimia, magnetismin kaltaisia
disti ennuitä ja muuta romantiikalta aina ”hämmästyttäviä tosiasioita”.
fin de sièclen kirjoittajille periytynyttä aiAlkusanoihinsa Balzac mahduttaa
nesta, kuten huippukohdan voihkaisun: tuenilmaukset kirkolle ja kruunulle. Avoi”Oi yhdeksästoista vuosisata!” Tässä mie- mesti debonaldilaisen pysähtyneisyyden
lessä vuosisataneuroosi sen kuin syveni. puolesta puhuen hän tähdentää kuitenMutta valtaosin teksti on rapeaa tai kuu- kin yhteiskunnan täydellistävää vaikutuslasta, stendhalilaista. Luvussa ”Maaseu- ta ihmiseen. Bon sens edellyttää vallitsedun nautinnot” sivutaan urbanisoituvan van katolisuuden ja monarkian vahvisyhteiskunnan perusristiriitaa: ”Pariisissa tamista. Silti taiteen tehtävänä on olla
väsyin tähän alituiseen komediaan, johon yhtä totuudenmukaista kuin historiankirvelvoittaa se, mitä XIX vuosisadan sivili- joitus ja aina paremman maailman asialsaatioksi kutsutaan. Janosin hyväntahtoi- la. Arjen tarkka kuvaus kertoo arjen tulesuutta ja yksinkertaisuutta.”
misesta kuvaamisen väärtiksi:
Balzac ei Stendhalin romaanihenkilön tapaan väsynyt Pariisin jokapäiväi”Jos oikein tajuaa käsillä olevan komsyyksiin. Jumalaisen näytelmän sijasta
position mielen, huomaa, että suon
hän loi niistä -osaiseksi suunnitellun
pysyville, jokapäiväisille, ilmiselville
mutta vain -osaiseksi surkastuneen
tosiseikoille, yksilön elämän tapauk’inhimillisen komedian’. Erilliset romaasille, niiden syille ja periaatteille yhtä
ninsa Balzac jäsensi ”tapatutkielmiin”,
suuren arvon kuin minkä historioit”analyyttisiin tutkielmiin” ja ”filosofisiin
sijat ovat tähän saakka liittäneet kantutkielmiin”.
sojen julkisen elämän tapahtumiin.”
Vertainen on vaivihkaa avannut La
comédie humainen kannet. Mahtilaitok- Tämä voisi pidemmän päälle puuduttaa,
sen sivuilta pääsee vapaasti pälyämään joten Balzac kertoo jahtaavansa ”intohiBalzacin tekstiä. Eikä paluuta ole.
moa”, joka vasta antaa ponnen ”uskonnolle, historialle, romaanille, taiteelle”.
Heti perään hän vakuuttaa, ettei aja sensualismin tai materialismin asiaa. Hän
on sentään luomassa ”aikakauden huomattavimpien kahden, kolmen tuhannen
hahmon” kokoelmaa. Romaanisarja esittelee ”kunkin sukupolven tyypistön kokonaissumman”. Tämän runkohenkilöstön
kautta ei kuvata ainoastaan ihmistä,
sillä ”elämän päätapahtumatkin muotoutuvat tyyppien [tai tyypillisten vaiheiden]
Balzac
mukaan”.
 kirjoitetussa esipuheessa Honoré de
Siksi kysymys ei ole yksilöpsykologiBalzac (-) viittaa turhia kainoste- sesta ahtaudesta, vaan halusta ”jäljentää”
lematta ”valtavan” projektinsa taustaan: yhteisöelämän ”liikahduksia”. Filosofi”Walter Scott korotti romaanin histori- siksi tutkimuksiksi nimittämissään roanfilosofiseen arvoonsa [...] minä pidän maaneissa Balzac ”maalaa itse Elämän
systeemiä sekä otollisena työni suoritta- käsikähmään Halun, kaiken Intohimon
miseen että sen suorittamisen mahdollis- prinsiipin kanssa”. Filosofisinta Balzacin
tavana tekijänä.”
hankkeessa on kuitenkin koko keskenSitten hän esittää kuuluisan perus- tekoinen mutta komea kokonaisuus
ideansa. Sen mukaan luonnontiede in- itsessään keskentekoisine mutta terävine

tuoteselosteineen. Isolla kirjoitettu elämä
vihjaa idealisaatiosta. Oli tärkeää luoda
hahmoille totta todellisempi varjo-luku, sille oma ajantasainen järjestelmänsä ja lukuohjeistonsa.
Balzacin henkilöhahmot ovat luojansa sanoin conçus dans les entrailles de leur
siècle. Fysiologiaan avoimesti nojaava kirjailija ei varmaan pannut pahakseen lausumansa kaksimielisyyttä. Sen mukaan
romaanihenkilöiden piti syntyä ”aikakauden sydämestä tai kohdusta”. Tai toisin
kääntäen ne oli paras käsittää ”vuosisadan sisälmyksistä käsin”.

Romaani ja runo
-luvusta puhutaan ”romaanin vuosisatana”. Vanha keksintö nousi ”itsenäisyyteen ja arvoon”. Esiin murtautuvan modernin romaanin tuli ikään kuin huolehtia siitä, että kieli pysyisi henkilöiden ja
tapahtumien uskottavuudelle asettuvien
ja muuttuvien psyko-sosiaalisten ehtojen
tasalla.
Jännittävästi uusi historia nousi yhtä
jalkaa uuden romaanin kanssa. Monesti
tarinankertojain toimenkuvat limittyivät.
Carmenistaan muistettu kirjailija Prosper
Mérimée toimi valtionarkeologin virassa.
Suosittu kirjailija Eugène Sue, jonka yhteiskuntakriittisiä kurjuuskuvauksia luettiin kauhuviihteenä, julkaisi laajan merenkulkuhistoriikin. Vastaavasti historioitsija Thierry sai innoituksen työhönsä
Scottin romaaneista ja kollega Michelet’n
kirjoituksia ihaillaan yhä laatukirjallisuutena.
Vertainen myöntää, että kirjallisuudelle saattoi -luvun Ranskassa hyvinkin langeta tietty filosofoimisen vastuu.
Hän varoittaa kuitenkin ylikorostamasta romaania. -luvun ranskalaisessa
kirjallisuudessa kukoisti myös runous.
Toinen kysymys on sitten molempien
suhde filosofiaan. Vertainen viittaa
-luvun lopun symbolismiin: esimerkiksi Julia Kristevan tutkimukset Lautréamontin ja Mallarmén työstä liittävät silloiset runouden uudistukset oman aikamme filosofisiin virtauksiin.
Kirjasto kutsuu taas. Haetaan poliitikkona ja historioitsijanakin kunnostautuneen Alphonse de Lamartinen
(-) menestyksekäs esikoisrunokokoelma Méditations poétiques ().
Oiotaan aleksandriinimittaa ja uhrataan
sävyjä sen verran, että saadaan runon
hohteesta talteen kelmeä ajatus. . meditaatio tähtää ”ihmisjärjen epä- tai
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kemyksiin”. Runon filosofiajanoinen
puhuja tahtoo omine hyvineen selvittää,
josko ”sielu on suuren Olevaisen henkäys”. Yritys epäonnistuu, sillä ”mahtava korkeus johon silmä kantoi/ pelkkää
epäilyä, turhuutta antoi”. Runo päättyy
neljään kysymykseen, joista viimeinen
on pikemminkin väittävä kuin kysyvä:
”Taistella vai totella kohtaloaan?
Määränpää, reitti vaatiiko vaihtoaan?
Vie viisauteen toinen tie ohi tämän?
Onnentaito ainut taito elämän.”
Paul Valéry on sanonut, että puhe ”runoilija-filosofeista” perustuu sekaannukseen. Poikkeuksesta käy Lucretius. Mutta
jonkun Alfred de Vignyn nimittäminen
filosofiksi on sama kuin ”sekoittaisi toisiinsa merimaalarin ja aluksen kapteenin”.
Valéry vertaa myös -lukulaisia
tragediarepliikkejä moderniin kirjallisuuteen. ”Sangen pompöösinäkin” Racinen
puhe ”tuli elävän henkilön suusta”. Sen
sijaan Hugon tai Mallarmén puhe läheni
”ei-inhimillistä” tai ”absoluuttista diskurssia”. Se ”loitsi esiin ties minkä kaikesta
henkilöydestä riippumattoman olennon,
– kielen jumaluuden, – joka valaisi Sanojen Yhteisön Kaikkivaltiutta. [...] puhuvaa puhekykyä [...].”
Joku voisi väittää, että -luvun
filosofien ongelmaksi tuli heidän toisteinen ja vanhentunut mongerruksensa,
joka uhkasi viedä kieleltä kyvyn kantaa
ajattelua. Uusi romaani saattoi pitää
kieltä ajan tasalla. Mutta uusi runous piti
sitä elossa. Kokemuksen mahdollisimman välityksettömänä välityksenä, luonnollisen puheen kuunteluna tai persoonattoman äänen esiin manaamisena se
esti kieltä tyhjentymästä ajantasaiseksi
jargoniksi.

Vuoden ja vuosisadan sankari
Vertainen pinoaa huoneensa vapaille tasopinnoille meneillään olevan Victor
Hugon syntymän -vuotisjuhlavuoden
erikoispainatteita. Erillisille arkeille hän
on koonnut listaa verkkosivuista, joilla
kunnianteko kirjailijalle jatkuu. Ranskassa Hugo kuuluu suuriin: hän kirjoitti
lakkaamatta ja antoi ylivertaisen mallin
kriittiselle toisinajattelijalle.
Varta vasten Vertainen korostaa
Hugon roolia runoilijana. Kovin lyyrinen ei nimittäin ole meikäläinen Hugo-kuva. Sen muodostavat Hollywoodfilmatisointi Notre-Damen kellonsoittaja

ja lyhennettynä suomennettu, menestys- an” kuin ”teknofilian” väistäneellä edismusikaaliksikin sovitettu Les misérables tyskriittisellä mutta tiedemyönteisellä
eli Kurjat. Valikoima Hugon runoutta demokraattisella kosmohumanismilla.
kuuluisi hänen mielestään ilman muuta
Teemapaketin mottona on lainaus
kannatettaviin suomennoshankkeisiin.
 syntyneen ”taistelurunoilijan” (poète
Vertainen alkaa lämmetä vuosisatafik- combattant) teoksesta Les feuilles
saatiolle. Hän kertoo, kuinka Hugo muis- d’automne: ”Tämä vuosisata oli kahden
tetaan Ranskassa ”vuosisadan äänenä”. vanha [...]”. Sattuvasti saa vanhemman
Miten Hugo kutsui itseään ”vuosisadan polven -lukuspesialisti, hiljattain
pojaksi”. Ja että hänen merkkiteoksiinsa teoksen Bibliographie du XIXe siècle
kuuluu historiallinen sarjarunoelma La viimeistellyt Claude Duchet kirjoittaa
légende des siècles. Sen oli Hugon sanoin vuosisata-aiheesta otsikolla ”Hugo, hommäärä pusertaa ihmiskunnan ydinmehu me-siècle?” Hän lainaa Hugon tekstiä
”eräänlaiseen sykliseen teokseen; maalata vuodelta : ”-luvun kirjailijoilla
ihmisyys kaikissa ilmenemismuodoissaan ja runoilijoilla on tämä hämmästyttävä
perättäin ja rinnakkain, historia, satu, onni olla erään alun perua, työskennellä
filosofia, uskonto, tiede, koottuna yhteen maailmanlopun jälkeen.”
valtavaan nousukiitoon kohti valoa” .
Hugolle ”romantiikka ja sosialismi”
Turhaan ei Vertainen lyö rumpua. olivat ”. vuosisadan pseudonyymit”.
Hugon kaltainen aaterunoilija ja ikidis- Hän katsoi puhuvansa asioista (tai
sidentti ruumiillisti filosofian ja kirjal- sanoin), ”jotka ylittäävät vuosisadan holisuuden ja politiikan yhteenlimittymis- risontin”. Vastaavasti Hugo itse toivoi
tää -luvun Ranskassa. Aikalaisfiloso- voivansa ”kuolla maanpaossa ja saada
fi Charles Renouvier julkaisikin kaksi muistomerkkinsä . vuosisadan kynnyseri monografiaa: Filosofi Victor Hugo ja kiveen.”
Runoilija Victor Hugo. Uusimman tutDuchet’n mukaan Hugolla sekoittuu
kielman Hugosta filosofisena kirjoitta- sièclen maallinen ja uskonnollinen puoli
jana on laatinut Myriam Roman . ”oksymoronisesti”. Ihminen saa jumalalHän avustaa jutullaan magazine littérai- lisia piirteitä, kun taas Jumala siirtyy
ren tammikuista teemanumeroa. Roman tämänpuoleiseen esimerkiksi ’edistyksen’
väittää hugolaisen romanttisen romaanin muodossa. Taivaan tulo maan päälle
kaikessa tunnepohjaisuudessaankin pu- tai (eettisten) ideain muuttuminen (pohuttelevan ennen muuta ”ajattelevaa lu- liittis-sosiaalisiksi) tosiasioiksi asettuivat
kijaa”. Otetaan Vertaisen vilauttama lehti osaksi Hugon uneksimaa -lukua.
lähempään lukuun.
Hänen omalle vuosisadalleen ”varustamansa ulottuvuudet ja missiot” eivät
Duchet’n sanoin mahtuneet tuon sataluvun rajoihin. Jos ne ollenkaan kuuluivat
historian tai ajattelun piiriin, ne jäivät
-luvun huoleksi. -luku itse oli
vallankumouksen ”hylky” ja uuden ajan
toteutumaton ”uni”, ”konstruktio” tai
”käsite”.
Paksuhkojen passusten päätteeksi
Duchet toteaa, että jotain ”pateettista
Hugo
ja traagista” piilee tämän vuosisatamiemagazinen sivuilta hyökkäävät neljän hen ja hänen vuosisatansa ”kahdenoloskustantamon hulppeat Hugo-kirjamai- sa”. Silti ja siksi hugolaisuus jää parhaaknokset. Takakannen haukkaa kansallis- si väyläksi romanttis-modernin ’-lukirjaston näyttelyjuliste Hugo-sitaattei- kulaisuuden’ tajuamiseen.
neen: ”Lahjoitan kaikki käsikirjoitukseni
ja kaiken, minkä olen kirjoittanut tai piirListakärki
tänyt, Pariisin Kansalliskirjastolle, joka
on jonakin päivänä oleva Euroopan Yh- Kun kerran tiukataan, Vertainen mainitdysvaltojen Kirjasto.”
see kymmenen nimeä. Hän poimii enTukeva Hugo-paketti saa otsikon simmäiseksi nämä: Hugo, Sand, Flaubert,
”Legendan kaksi vuosisataa”. Mukaan Baudelaire, Rimbaud, Stendhal, Balzac
mahtuu uusimman Hugo-biografin, ja Zola. Ja lisää sitten Dumas’n ja Vernen.
J.-M. Hovassen, haastattelu. Yhdessä Puhe on -luvun vaikutuksekkaimartikkelissa kehutaan, kuinka kirjailijan mista kirjailijoista.
”gallosentrismi” hyvittyi niin ”teknofobiAjankohtaisista
käännöshaasteista
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Vertainen toi jo esiin Hugo-valikoiman.
Toisekseen tarvittaisiin uusi laitos Baudelairen teoksesta Pahan kukkia. Yrjö Kaijärven vanha suomennos on Vertaisen
mielestä säilyttänyt tuoreutensa, muttei
kata koko alkutekstiä. Kolmanneksi
suomennettavaksi lyyrikoksi saisi joku
hyvin ottaa ”kirottuihin runoilijoihin”
lasketun Marceline Desbordes-Valmoren.
-luvun ranskalaista suoraa sanaa voisi
saattaa nykysuomeksi esimerkiksi kääntämällä fin de siècle -kauden merkkityön, Joris-Karl Huysmansin romaanin A rebours
().
Sandin tärkeyttä Vertainen alleviivaa
ennen muuta tämän historiallis-kulttuurisen roolin tähden. Uskomattoman tuottelias romaanikirjailija ja kirjeenvaihtaja
oli aikanaan arvostettu vaikuttaja, jolta
kernaasti kysyttiin mielipidettä ja neuvoa.
Osin hänen ansiokseen voi myös lukea
sukupuolikysymyksen kasvaneen painoarvon -luvun Ranskassa

Sand
Madame de Staëlin lisäksi George Sand
(-) on XIX vuosisadan leimallisesti kirjailijoina muistetuista hahmoista
ainoa, joka pääsi esiteltäväksi aikakauden filosofiaa kokoavaan Livre de Poche
-antologiaan (). Siihen myös otettiin kaksi Sandin  julkaisemaa ”kirjettä kansalle”. Lähinnä niiden ansiosta
hänestä tuli yksi venäläisen -luvun
myös sukupuolipoliittisesti radikaalin intelligentsijan suosikeista. Jossain Hugon
kaltaisen naisten oikeuksien puolustajan,
Proudhonin tyyppisen sovinistin ja Enfantinin tapaisen Naismessias-utopistin
joukossa kirjoitti myös useita naisia.
Sand lisäsi romaaninsa La mare du
diable () alkuun ”Huomautuksen”.
Hän ei sen mukaan lupaa ”systeemiä”.
Tarjolla on ajaton maaseututarina, ”ei
mitään kirjallista vallankumousta”. Sand
tarkentaa, että ”[k]ukaan ei tee ypöyksin omaa vallankumoustaan”. Hänen mukaansa ”varsinkin taiteessa” revoluutiot
tapahtuvat ”kaikkien” toimesta ”kenenkään tietämättä kunnolla miten”.
Sinänsä kumoukselliselta näyttää san-

dilainen yhteisöllisyys verrattuna vaikkapa Balzaciin. Tämän romaanit viritettiin
eittämättä sosiaalisiksi, mutta tunnustuksellisen taantumuksellisuutensa lisäksi ne
haiskahtivat pahasti kirjailijaneroa paisuttelevalta miehiseltä tärkeilyltä. Jotain
muuta oli Sandin matala profiili. 
vallankumouksen populaareissa puheissaan hän käytti hieman suurempaa suuta,
samalla kun koetti kallistaa painopistettä
yhteistunnosta yhteistoimintaan:
”Oi kansa! [...] Uusi elämä alkaa:
käymme tutustumaan toisiimme, rakastamaan toinen toistamme, yhdessä etsimään ja löytämään sosiaalisen
totuuden [...]. Turhaan tavoittelimme sitä yksinämme. Saavutamme sen,
emme vielä huomenna emmekä ehkä
ensimmäisissä kansalliskokouksissamme, mutta ajan kanssa, yrittämällä,
kokemuksen myötä ja ennen kaikkea yhteishengellä ja vilpittömyydellä, jota ilman tasavaltaa ei olisi olemassakaan.”
Sandin sanoin ”toivo” oli ”vuosisadan vakaumus” . Kun vallankumouksen tavoitteet tärväytyivät, sandilainen sana vetäytyi taas kuoreensa. Romaaniin La petite
Fadette Sand kirjoitti esipuheen ensin
syyskuussa  ja sitten joulukuussa
. Toteutunutta tasavaltahaavetta seuranneet pettymykset tunkevat juontoon,
joka kuuluttaa suloisen lastenkirjan vailla
”viittauksia päiväkohtaisiin onnettomuuksiin”. Romaanin harmittomuudesta tuli
Mare du diableen verrattuna väkinäisemmin ohjelmallista. Se sai heijastaa tekijänsä, ”runoilijaraukan ja joutilaan naisen”,
pohdiskeluja, joita ei ”toiminnan miesten” tapaan voitu purkaa taistelukentällä. Kirjan ja kirjoittajan hakeutuminen
kohti puhdasta ja lempeää – ”tehtävänä
on olla rakastettava” – oli rekyylivoiman
vaikutusta, tulosta todellisten tapahtumien aiheuttamasta ”vihan ja koston pelosta”. Sand selittää:
”Jos harjoittaisin filosofin ammattia,
voisin uskoa tai uskotella, että usko
ideoihin tuo mukanaan mielenrauhan nykyhistorian tuhoisten tosiasiain äärellä; näin ei ole laitani ollenkaan, ja tunnustankin nöyrästi,
että varmuus liepeästä tulevaisuudesta ei sulkisi taiteilijan sielusta pois
tuskaa, joka aiheutuu kulkemisesta
halki kansalaissodan pimentämän ja
pirstoman nykyajan.”

Kirjallisuus ja filosofisuus
Kun mietitään -luvun ranskalaisen
kirjallisuuden filosofisimpia ilmiöitä, Vertainen kallistuu kannattamaan Hugon
ja Sandin ajattelijuuksien lisäksi Balzacin ja Zolan tavattoman laajoja teossarjoja. Hengenharjoitustakaan unohtamatta
nämä kertojat halusivat eritellä kirjojensa
sivuilla yhteiskuntaruumiin anatomian
ja toimivan kokonaisuuden.
He pyrkivät eräänlaiseen täyssosiaaliseen tai läpikulttuuriseen esitykseen
ajan ja ajattelun käytännöistä. Vertainen
korostaa romaanikirjoittamisen muuttumista Balzacilla ja Zolalla suuren mittaluokan toiminnaksi, joka vaati vahvaa
tutkimuksellista otetta. Ailahtelevainen
mutta tuottelias Balzac perusti yhden
miehen romaanitehtaan. Kustantajanakin menestynyt Zola onnistui paremmin
yhdistämään suuret suunnitelmansa ja
laajat pohjatyönsä tasalaatuiseen tuottavuuteen. Kaikkein tuotteliain, ja suosituin, oli Alexandre Dumas (-),
mutta terävistä aikalaiskuvauksistaan huolimatta hänen otteensa ei ollut samassa
mielessä tutkiva. Realistien kuningas Gustave Flaubert (-) taas loi vähemmän yhtenäistä corpusta, mutta hänen sitäkin viimeistellympi lauseensa ja kokeileva otteensa pohjasivat, kuten Vertainen
teroittaa, äärimmäisiin taustatyöponnistuksiin.
Balzac ja Zola ottivat vauhtia kehityksen veturina näyttäytyneistä luonnontieteistä. Suhde filosofiaan on oikullisempi. Balzac koetti kirkon ja kuninkaan kehumisella selittää sosioromaanistaan pois
hylättävät (sensualistis-materialistiset) filosofiset lähtökohdat ja seuraamukset,
siinä missä Zolalle tieteellisyydestä tuli
hylättävän (metafyysis-idealistis-spekulatiivisen) filosofian vastainen voima.
Näiden kahden epookkimaalarin tilanteet -luvun ”miljöössä” erosivat
koko lailla toisistaan. Balzac oli epäonninen konservatiivikirjailija Heinäkuun
monarkian aikana --luvuilla. Zola
oli onnekas radikaalikirjailija kolmannen
tasavallan aikana --luvuilla.
Yksittäisiä Balzacin tai Zolan romaaneja voi lukea miten ikinä. Ja heidät
voi erottaa toisistaan poliittisin perustein
edellisen vanhoillisuuden ja toisen sosialistisuuden mukaan. Mutta kummankin
kirjailijan hankkeet kokonaissuunnitelmineen ja esipuheistuksineen olivat eräänlaisen järjestelmällisen filosofian laadintaa. Jahka Zolankin kohdalta on päästy
tätä arvioimaan – yhden esipuheen
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ja Vertaisen esiin kaivaman esseen pohjalta – voi tulkita kummankin kirjailijan
itseymmärryksen, heidän esittämänsä käsityksen omasta työstään, olleen tässä
mielessä filosofinen.

Zola
”Temperamenttien ja miljöiden kaksoiskysymys” asettui Émile Zolan (-)
romaanitaiteen ytimeen. Massiivinen kirjasarja Les Rougon-Macquart –  osaa
- – kantoi alaotsikkoa ”Erään perheen luonnon- ja sosiaalihistoria II keisarikunnan aikana”. Sanalla histoire on
myös merkitys ”kertomus”, mutta ”perinnöllisyyttä” tähdentävässä kontekstissa
sopivalta tuntuu korkeintaan viittaus potilaskertomukseen. Esipuheen mukaan
tarkoitus oli ”seurata lankaa, joka kulki
matemaattisesti ihmisestä toiseen”. Oli
määrä ”analysoida yhtaikaa kunkin perheenjäsenen tahtoa ja koko suvun yleistä
työntövoimaa”. Sarjan avausosalla La fortune des Rougon oli myös ”tieteellinen otsikko”: Alku[tai synty]perä.
Zola kertoi ”koonneensa dokumentteja” muutamia vuosia. Hän aikoi
”tutkia” romaaniperhettään ”sen pyrintöjen kompleksisuudessa”. Hankkeessa
oli ”fysiologinen” ulottuvuutensa, joka
painotti hermotoiminnan vaikutuksia.
Toinen puoli oli Zolan sanoin ”historiallinen”: piti tarkasteltaman “olennaisesti modernia impulssia” eli sitä, kuinka
”alaluokat liikkuvat halki yhteiskuntaruumiin”.
Historia, fysiologia ja sosiologia pantiin näin määrittämään toisiaan ristiin.
Valéryn mukaan on tuskin koettu ”etäisempää yhteyttä kuin silloin, kun Zola ja
[parnassolaisiin kuulunut runoilija Thédore de] Banville asuivat puolen tunnin
matkan päässä toisistaan, toinen rue de
l’Éperonilla, toinen rue de Douailla”.
Hänen mukaansa kirjallisuus virittyy
kahden vaiheille. Realisti (Zola) uskoo
”täsmälliseen kuvailuun, kohteiden luomiseen sanoilla”. Nominalisti (de Banville) tyytyy ”sanojen vapaaseen leikkiin”.
Kirjoituksessa ”Kokeellinen romaani” Zola painottaa ”paluuta luontoon”.
Hän tarkentaa puhuvansa ”naturalistisesta evoluutiosta, joka valtaa koko vuosisa-

dan, ajaa vähitellen kaikki inhimillisen lyrismen kanssa. Mutta runonkin kohälyn ilmenemismuodot samalle tieteelli- talona oli, Zola ennusti ja vaati, tulla
selle tielle”. Keskeisin käsite on otsikon naturalistis-kokeelliseksi.
’eksperimentaalinen’.
Hänen romaaninsa oli myös filoZola viittaa Claude Bernardin teok- sofian vastainen. Ilmiötasopainotukseen
seen Introduction à l’étude de la médicine
kuului juuri filosofeille jäätetty turha
expérimentale (). Se saa toimia ”kiin- ”miksin ideaali”. Sen enempää runouden
teänä perustuksena” kirjalliselle ”sovel- kuin filosofiankaan älyttömyyksiä ei kailukselle”. Ote pitää. Esseensä kahden en- vattu, kun etsittiin ”luonnon mekanissimmäisen kappaleen aikana Zola ehtii mia sen alkuperästä piittaamatta”. Zolalkäyttää ”solidin” ja ”tieteellisen” lisäksi is- le ”spekulaation” vastustus oli samalla
kusanoja ”täsmällinen”, ”kattava”, ”deter- työn (travailler, ouvrier) ylistystä.
minoitu”, ”hyödyllinen”, ”terävä”, ”lopulKokeellinen romaani voi saada ”ensi
linen”, ”kumoamaton”, ”välttämätön”, innoituksensa henkilökohtaisesta tunte”kirkas” ja ”ankara”.
muksesta”. Heti perään on luonnon
Bernard oli todistellut fysiikan ja todistettujen tosiasioiden vuoro eliminoikemian lainalaisuuksien pätevän myös
da valheen valta kerronnasta. Zola linjasi:
elävien kohdalla. Zola otti tehtäväkseen ”Metafyysinen ihminen on kuollut, koko
osoittaa, kuinka bernardilainen metodi maastomme muuntuu fysiologisen ihmi”ohjaa myös tuntemaan passionaalis-intel- sen myötä. [...] Näkökulma on uusi, siitä
lektuaalista elämää”. Matkalla ”kemiasta tulee filosofisen sijasta kokeellinen.”
fysiologiaan, sitten fysiologiasta antropologiaan ja sosiologiaan” oli kysymys asteRoolitus
eroista.
Zola korosti bernardilaista lähtökoh- -luvun ranskalaisen kirjallisuuden fitaa: kokeellisessa otteessa sivuutetaan ”oli- losofista osajakoa kuvittelee piirtävänsä
oiden miksi” ja huomioidaan vain niiden vaivatta. Kiinnitetään ensin filosofi, joka
”miten”. Pysyteltiin ”ilmiöiden tutkimises- harjoitti myös sanataidetta: Sartre tai
sa, jotta päästään niiden herraksi”. Toisin Kristeva. Toiseksi kirjailija, joka harjoitti
ilmaisten tutkija herruuttaa ”elämän sitä myös filosofiaa: de Beauvoir, Camus, Baohjatakseen”.
taille, Blanchot, Artaud tai Breton. KolUnelmista oli Bernardin jälkeen mantena kirjailija, jonka kirjallisuutta
päästy toteutukseen: l’âge scientifique réa- luettiin myös filosofiana: Proust, Cocteau,
lisé. Oltiin Zolan mielestä astumassa Ionesco, Malraux tai Yourcenar. Nel”aikakauteen, jona kaikkivoipa ihminen jänneksi ja viimeiseksi filosofi, jonka
on orjuuttanut luonnon ja hyödyntää filosofiaa luettiin myös sanataiteena:
sen lakeja, jotta maan päällä voisi vallita Bergson tai joku muu.
suurimman mahdollisen määrän oikeuVertaiselta pitää kysyä, miten vasdenmukaisuutta ja vapautta”.
taaviin osiin saataisiin -lukulaiset
Aika oli ”kokeellisten moralistien”. kirjoittajat. Hän ei lähde päätä pahkaa
He ottaisivat selvää ja osoittaisivat, miten arveluttavaan luokitteluun, mutta ei varpassiot toimivat ”sosiaalisessa miljöössä”. sinaisesti vastaankaan väitä, kun ConsIdeat tai tuntemukset olivat järjen tuen tantia sovitellaan ensi hätään filosofiksi,
ja kokemuksen todennuksen tarpeessa. joka antautui myös kaunokirjailemaan.
Neroutta ei mitattu enää ”romanttisen Filosofiaa julkaisseista kirjailijoista Vertaisairauden” tai idealististen ”typeryyksien nen ei täysin vakuutu litteräärin Madame
ja hulluuksien” moninaisudella, vaan ha- de Staëlin sopivuudesta rooliin. Paremvainnoinnin ja kokemuksen testein. Silk- min hän kelpuuttaa Sully Prudhommen,
kaa ”irrationaalisuutta” olivat vetoami- joka muistetaan etupäässä runoilijana.
set ”ilmoitukseen, traditioon tai sovinnai- Tämä insinööri kirjoitti kuitenkin filososeen auktoriteettiin”. Sisätotuuksien tai fiaa paitsi säkeisiinsä, myös yhtä hyvin
äärihypoteesien edustajat joutivat väistyä. kaunotaiteellista ilmaisua ja Pascalin usLisätiedon valloittamiseen sisältyi ainoa kontonäkemyksiä kuin vaikuttavia syitä
sallittu ”ihanteen yllyke”.
koskeviin tutkimuksiinsa. Toinen hyvä
Entistä vaatimattomammaksi tuli ehdokas olisi näytelmäkirjailija André
romaanikirjailijan tehtävä. Ja kuitenkin Godfernaux, joka julkaisi  painavan
ylivertaisen vaativaksi: koska kirjailijat tutkielman Le sentiment et la pensée.
”käsittelivät kaikkea”, heidän ”tuli tietää Vertainen mainitsee Maeterlinckin ja
kaikki”. Romaanista tuli ”yleinen tut- miksei hän Pariisiin asettuneena belgiakimus luonnosta ja ihmisestä”. Se aset- laisena käy ainakin satelliitiksi Ranskan
tui avoimesti vastahankaan poésien ja -luvun tähtikarttaan.
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Filosofisesti virittynyttä sanataidetta
tuottanutta kirjailijaa on työläs enää
nimetä, kun Balzacin ja Zolan massiiviset
hankkeet haittaavat näkyvyyttä. Toisenlainen tapaus voisi olla Edmond Rostandin näytelmä Cyrano de Bergerac (),
joka löyhästi perustuu -luvulla eläneen sotilaan ja kartesiolaisuuteen perehtyneen vapaa-ajattelijan elämään. Mutta
jos ajatellaan filosofisia keskusteluja kaunokirjallisena aineksena, päädytään väkisinkin Henri Murgerin romaaniin Scènes
de la vie bohême (). Tätä Vertainen ei
pane ollenkaan pahakseen, romaani kun
on säilyttänyt sydämellisen viehätyksensä
hyvin. Hän muistuttaa, että se myös asiallisesti ottaen muunsi koko ’boheemin’
käsitteen nykyiseen merkitykseensä.
Siinä mielessä Murger ei tarjoa ainoastaan filosofista saivartelua lempeän humoristisesti kuvaavaa tarinaa ystävyydestä.
Romaanin esipuheessa arvioidaan uudelleen haukkumasanana siihen saakka käytetty avaintermi. Niin onnistunut filosofinen väliintulo kuin boheemiuden uustulkinta onkin – ja niin mainiota ajankuvaa kuin Murger piirtääkin – siitä ei
pääse mihinkään, että romaanin boheemeista huvittavin on auttamatta filosofi
Colline. Tämä Quartier latinin kahviloiden parantumaton tyhjänpuhuja tuo
mieleen Tainen toteamuksen, että vuosisadan puolimaissa oli jo olemassa erikseen spiritualistinen filosofia kirjanoppineille ja positivistinen filosofia tieteellisesti asennoituville:
” elin latinalaiskortteleissa, seuranani asui puolen tusinaa nuorta
ihmistä, jotka rakastivat lukemista.
He viettivät päivänsä kirjastoissa ja
amfiteattereissa ja huvittelivat iltaisin väittelemällä keskenään. [...] Melkein jokainen näistä nuorista oli harjoittanut jotain tiedettä, mikä oli
saanut heidät tympääntymään kirjalliseen filosofiaan; he eivät nähneet
siinä muuta kuin eleganttia puhetaitoa, ja kun heiltä kysyttiin, mitä on
klassinen filosofia, he vastasivat, että
se on filosofiaa koululuokkien käyttöön.”
Taine sopisi varsin hyvin viimeiseen
täyttämättä jääneeseen rooliin: -lukulaiseksi filosofiksi, jonka filosofialla
oli vahva sanataiteellinen ulottuvuutensa. Renan on kuitenkin nimi, jonka Vertainen työhuoneessaan pitkän keskustelun päätteeksi mainitsee. Esittäköön siis

nuori Renan positivismin sisäistä arvostelua:
”Hra Comten metodi ihmiskunnan
tieteissä on siis puhtaasti a priori. Sen
sijaan että hän seurailisi ihmisyhteisöjen äärettömän joustavaisia kehityskulkuja, haaroittumisia ja oikkuja,
sen sijaan että hän laskisi tämän valtaisan vavahtelun lopputulosta, hra
Comte pyrkii hetimmiten yksinkertaisuuteen, jota ihmiskunnan laeissa
on vielä paljon vähemmän kuin fyysisen maailman laeissa. [...] Moraalilla,
runoudella, uskonnoilla, mytologioilla ei ole mitään sijaa [hra Comten
ajattelussa], ne ovat kaikki puhdasta
arvotonta mielikuvitusta. [...] Hra
Comten onnettomuutena on hänen
systeeminsä: hän ei asetu kyllin laajasti ihmishengen avomaastoon kaikkien tuulten ilmapiiriin.”
Ehkä kritiikki purisi osittain Zolan romaanitieteeseen. Joka tapauksessa Renan
ryöpytti Comtea, koska tämä ei ymmärtänyt (kartesiolaisen) varman ynnä
autoritaarisen ja (voltairelaisen) skeptisen ynnä avoimen systeemin välistä
(paremmuus)eroa. Suositeltavampi jälkimmäinen järjestelmällisyys tarkoitti
esprit’n ja jatkuvan kysymisen etusijaa
varsinaiseen systeemiin nähden. Se oli
Renanin mukaan edistyksellinen ”tapa
nähdä asiat”. Se oli historian ja kirjallisuuden – Herderin ja Lamartinen – kuin
myös ei-länsimaalaisen ajattelun sisältävä ”filosofia” eli ”tapa suhtautua elämään
ja olioihin”.

de Maupassant
Äkkipäätä epäteoreettiselta – ja tässä suhteessa epäfilosofiselta – kirjailijalta vaikuttava Guy de Maupassant (-) kirjoitti -luvulla kaksi tärkeää kirjoitusta käsitteestä ’romaani’. Romaanin Pierre
et Jean () alukkeena julkaistu ”Le
roman” tunnusti Flaubertin ratkaisevan
uudistustyön, otti etäisyyttä naturalismiin ja korosti taiteilijan vapautta. Teksti
huipentui kielentajun teroittamiseen:

”Nykyisen taidekirjoituksen bisarria,
monimutkaista, monilukuista, kiinalaista sanastoa ei tarvita kunkin yksittäisen ajatusvivahteen määrittämiseksi; sitä vastoin tulee äärimmäisen
kirkkaasti erottaa sanan merkitysmuunnelmat sen haltuunsa ottaman
paikan mukaan. [...] Ranskan kieli
on puhdas virta, jota maneerikirjoittajat eivät ole ikinä kyenneet eivätkä
ikinä kykene tärvelemään. Jokainen
vuosisata on asettanut tähän läpikuultavaan kymeen omat muotorakenteensa, omat omahyväiset arkaisminsa ja hienoutensa, vaan ei yksikään
noista joutavista yrityksistä, vaisuista
kokeiluista kuitenkaan enää näy sen
veden pinnalla. Tämän kielen luonto
on kirkas, looginen ja hermoherkkä.
Sitä ei käy heikentäminen, hämärtäminen, turmeleminen.”
Vuotta myöhemmin ilmestynyt essee
käsitteli romaanin kehitystä -luvulla.
de Maupassant ilmoitti jättävänsä syrjään
”taparomaanit” ja viihdyttävät ”seikkailuromaanit”. Niiden sijaan piirtyi kolme
-luvulta juontavaa perinnettä. Ensinnä mainittiin Alain René Lesagen sanataide, jossa henkevää satujen sepitystä ja
mielikuvitusolentojen elävöitystä maustoi kertojan herkkävaistoinen ja hienopiirteinen tyylitaju.
Toisekseen erottui Jean-Jacques
Rousseau’hon jäljittyvä ”romaanikirjailija-filosofien” kehityslinja. Sen päätehtävänä oli saattaa ”kirjoittamisen taito [...]
yleisten ideain palvelukseen”. Kirjoittajat
”valitsivat teesin ja laittoivat sen toimeen.
Heidän draamansa ei ole elämästä otettua, vaan käsitettyä, yhdisteltyä ja kehitettyä siten, että voidaan osoittaa jonkin
järjestelmän totuus tai epätotuus.” Virtuoosi Chateaubriand jatkoi suuntausta
pystyen ilmaisemaan ajatuksen jo pelkän
rytmin ja soinnin keinoin. Sand taas oli
”tämän perimälinjan viimeinen nerokas
lapsi”. Hän osasi ”personifioida” väittämät ja tehdä henkilöhahmoistaan ”kirjoittajan opinkappaleiden asiamiehiä”.
Kolmas vanha romaaniperinne on säilynyt elossa -luvun lopulle. Sen alkuperäksi de Maupassant esittää [Antoine
François] abbé Prévost[d’Exiles]in kirjailijantyötä. Sittemmin oopperakappaleena tunnettu Manon Lescaut () osoittautuu aidon nykyromaanin varhaisimmaksi edustajaksi:
”Tässä kirjassa kirjailija lakkaa ensimmäistä kertaa olemasta yksinomaan
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taiteilija, henkilöhahmojen nerokkaasta esittelijästä tulee äkisti ja vailla
ennalta omaksuttuja teorioita, silkasta neroutensa voimasta ja luonnosta, rehellinen, ihailtava inhimillisten olentojen esiinloitsija. Ensimmäistä kertaa saamme syvän, liikuttavan,
vastustamattoman vaikutelman kaltaisistamme, totuuden kiehtomista ja
piinaamista ihmisistä, jotka elävät elämäänsä, meidän elämäämme, meidän
laillamme sivujen välissä rakastaen ja
kärsien.”
de Maupassant hahmottaa vuosisatansa
kirjallisen kehityksen seuraavasti. Koska
kirjallisuuden vaatimat ”ajattelun ajanjaksot” ovat ”tyvenen epookkeja”, vallankumous- ja Napoleonin keisariaika olivat
sille kuolettavia. Älynharjoitus toipui
brutaliteeteista Lamartinen, Vignyn,
Musset’n, Baudelairen ja Hugon runoudessa sekä Stendhalin ja Balzacin romaanitaiteessa. Esitaistelija Stendhal juuttui
de Maupassantin mielestä liiaksi ajattelijuuteen ollakseen täysimääräinen taiteilija. Tarmonpesä Balzac ailahteli ja tuotti
yli tarpeen: kohtuuttomalta toimeliaisuudelta ja kaavailuilta ei jäänyt aikaa viimeistelyyn. Balzacin seuraajat taas pyrkivät todellisten elämäntarinoiden tylsämieliseen kirjurointiin ilman mestarinsa
jumalaista ylitsepursuavuutta.
”Tähän mennessä kaikki kirjailijat,
jotka huolekkaasti pyrkivät saamaan
kirjoihinsa toden tunnun, näyttivät
perin huolettomilta sen suhteen, mitä
kutsutaan kirjoittamisen taidoksi.
Tyyli oli heille eräänlainen toteutuksen sovinnaismuoto, jota ei sopinut
erottaa kirjan konseption sovinnaisuudesta, ja hiotussa taidekielessä viipyili jotain teennäistä, romaanihenkilöissä epätodellista ilmettä, vaikka
niiden piti muistuttaman katujen
kansalaisia.”
Vasta Flaubert yhdisti modernin havainnoinnin moderniin tyyliin. Totuusvaikutelman jahdissa edettiin hänen ohitseen
dokumentteihin etenkin Goncourtin veljesten viitoittamaa tietä. Omilla tavoillaan tätä avausta jatkoivat karheampi
Zola, hienostuneempi Daudet sekä seuraavan polven Bourget ja de Bonnières.
de Maupassant kuvaa realistisen suuntauksen umpikujan, kun nuoret kirjailijat
alkoivat uteliaan elämänasenteen sijasta
kallistua velvollisuudentuntoisen omaelä-

mäkerran, ”Minän maalaustaiteen”, puoleen:
”Mutta kun sama sydän ei millään
saata tarjota loputtomasti aiheita,
vaikka sitä kaikilta kulmiltaan katsastaisi, kun kerran saman sielun
spektaakkeli muuttuu kymmenosaisena kohtalokkaan yksitoikkoiseksi,
he etsiytyivät todellisten kiihotusten
ja tutkittujen hurmioiden kautta
kohti neurooseja tuottaakseen sisällään poikkeuksellisen bisarreja tajuntoja, joita he sitten koettivat ilmaista poikkeuksellisen kuvaannollisilla, mielikuvituksellisilla ja hienosyisillä sanoilla.”
Näin oltiin de Maupassantin mukaan kokemassa paluu, degeneroituminen constantilaisen Adolphen maailmaan. Oltiin
menetetty havainnoimisen kyky ja ote
ympäristöön. Taannuttu kahta pahempaan sisäisten tuntojen tilitykseen, oman
persoonallisuuden näytteillepanoon.
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