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Rami Hanafi, Being John Malkovitch (1999)

R

unollisen teoksen täytyy oikeuttaa itse
itsensä, ja missä teko ei puhu, siellä ei
paljon auta sanakaan2. Hyvin voisikin
antaa kuoron puhua omasta puolestaan,
kunhan se ensin pääsisi esiin asiaankuuluvalla tavalla. Traagisesta runoteoksesta tulee kuitenkin
kokonainen vasta, kun se pannaan esille teatterissa: runoilija antaa vain sanat, jotka musiikin ja tanssin täytyy
elävöittää. Niin pitkään kun kuorolta puuttuu tämä aistillisen mahtava saattelu, niin kauan se näyttäytyy murhenäytelmän taloudessa ulkoisena oliona, vieraanlaisena
kappaleena ja viivytyksenä, joka vain rikkoo toiminnan
kulkua, häiritsee lumousta ja viilentää katsojaa3. Kohdellakseen kuoroa oikein täytyy siirtyä todelliselta näyttämöltä mahdolliselle näyttämölle; sitä on täytyminen
kaikkialla, missä tahdotaan tavoittaa jotakin korkeaa.
Mitä taiteella ei vielä ole, se taiteen pitää saavuttaa, eikä
runoilijan luova kuvittelukyky saa typistyä apuneuvojen
satunnaisesta puutteesta4. Hän asettaa maalikseen arvokkaimman, hän ponnistelee kohti ihannetta, hyödynnettävä taide mukautukoon olosuhteisiin5.
Ei pidä paikkaansa, toisin kuin kuulee väitettävän
tuon tuostakin, että yleisö vajottaisi taidetta. Taiteilija
vetää yleisöä alaspäin, ja kaikkina aikoina taiteen lankeaminen on johtunut taiteilijoitten suistumisesta.6 Yleisö
tarvitsee vain vastaanottavaisuutta, jota sillä onkin hallussaan7. Se astuu esiripun eteen epämääräisesti kaivaten,
moninaisesti kyeten. Se tuo tullessaan pystyvyyden korkeimpaan, se iloitsee ymmärryksekkäästä ja oikeasta,
mutta jos se pääsee alkuun huonoon tyytymisessä, sen

voi luottaa lakkaavan vaatimasta oivallista, sikäli kuin
sille moista on kuunaan annettukaan.
Runoilijan, kuullaan väitettävän vastaan, on hyvä
työskennellä ihanteen mukaan, taidetuomarin on hyvä
arvostella ideoiden mukaisesti; ehdollistettu, rajoitettu, harjoitettu taide varaa tarpeeseen. Esityspaikanpitäjä tahtoo pärjätä, näyttelijä tahtoo näytellä, katsoja
tahtoo viihtyä ja liikuttua. Hän hakee tyydytystä ja on
tyytymätön, jos häneltä penätään ponnistusta, kun hän
odottaa leikkiä ja virkistystä8.
Mutta missä teatteria käsitellään vakavammin, siellä ei
tahdota kumota katsojan rattoa vaan jalostaa sitä. Kaikki
taide on omistettu ilolle, eikä ole mitään korkeampaa tai vakavampaa tehtävää kuin ihmisten ilahduttaminen. Oikea taide on vain sitä, mistä saa korkeimman
nautinnon. Vaan korkein nautinto on mielen vapautta
sen kaikkien voimien elävässä leikissä9.
Jokainen ihminen odottaakin kuvittelukyvyn taiteilta
tiettyä vapautusta todellisen rajoista: tahdotaan huvitella
mahdollisella ja antaa tilaa fantasialle. Vähitenkin vartova
tahtoo kuitenkin unohtaa toimensa, yhteiselämänsä,
oman yksilöytensä, hän tahtoo hakeutua epätavallisiin
tiloihin, antautua oikun harvinaislaatuisille yhteensattumille; hän tahtoo, jos hän on luontojaan vakava, löytää
näyttämöltä moraalista maailmanvaltaa, jota hän kaipaa
todellisessa elämässä10. Mutta hän tietää itse oikein hyvin,
että hän pelaa pelkkää tyhjää peliä, että varsinaisessa merkityksessä hän on ainoastaan haaveksunnan varassa, ja
kun hän palaa näyttämöpaikalta todelliseen maailmaan,
se ympäröi häntä jälleen koko painostavalla ahtaudellaan,
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”Ei pidä paikkaansa, että
yleisö vajottaisi taidetta.
Taiteilija vetää yleisöä
alaspäin: kaikkina aikoina
taiteen lankeaminen on
johtunut taiteilijoitten
suistumisesta.”

hän on sen vanki niin kuin ennenkin; sillä se on yhä ennallaan, eikä hänessäkään ole mikään muuttunut. Ei siis
ole voitettu mitään muuta kuin mieluisa hetken harha,
joka katoaa herätessä.
Ja juuri siksi, koska tässä tähdätään pelkkään ohimenevään harhauttamiseen, tarvitaan vain totuuden näennäisyyttä eli rakastettua todennäköisyyttä, joka niin kernaasti asetetaan totuuden paikalle11.
Tositaide ei kuitenkaan tähtää pelkästään ohimenevään leikkiin: vakavissaan kun on, se ei noin vain siirrä
ihmistä johonkin hetkelliseen uneen vapaudesta, vaan
se todella ja itse teossa tekee hänet vapaaksi havahduttamalla, käyttelemällä ja muodostamalla hänessä voimaa
sysätä objektiivisesti loitommalle aistimaailmaa, joka
muuten ainoastaan kuormittaa meitä raaka-aineena ja
painaa meitä sokeana mahtina, voimaa muuntaa se henkemme vapaaksi työksi ja voimaa päästä ideoilla aineellisuuden herraksi.
Ja juuri sen vuoksi, että tositaide tahtoo jotakin reaalista ja objektiivista, se ei voi tyytyä pelkkään totuuden
näennäisyyteen; se pystyttää ihanteellisen rakennelmansa
itselleen totuudelle, luonnon lujalle ja syvälle perustalle.
Vaan kuinka taide voi olla yhtaikaa täysin ideaalista
ja syvimmässä mielessä reaalista – kuinka se voi kokonaan hylätä todellisen ja silti joutua ja pystyä olemaan
luonnon kanssa mitä tarkimmassa sopusoinnussa, tämän
tajuavat harvat, tämä tekee näkemykset runo- ja veistoteoksista kovin kieroiksi, kun ideaalisuuden ja reaalisuuden vaatimukset näyttävät alhaisesti arvostellen suorastaan kumoavan toisensa.

Siihen törmääkin tavan takaa, että jompaankumpaan
pyritään uhraamalla toinen ja juuri sen takia vääristetään
kummatkin. Jolle luonto on suonut aistin tarkkuutta ja
tunteen sisäisyyttä, mutta tinkinyt luovasta kuvittelukyvystä, hänestä tulee uskollinen todellisuuden maalaaja:
hän käsittää satunnaiset luonnonilmiöt muttei koskaan
luonnon henkeä. Hän vain palauttaa meille maailman aineksen; mutta nimenomaan sen tähden siitä ei tule omaa
tekoamme, ei muotoavan henkemme vapaata tuotosta,
eikä sillä näin voi olla taiteen vapaudesta koostuvaa hyvää
tekevää vaikutusta. Tällainen taiteilija ja runoilija jättää
meihin kylläkin vakavan mutta iloitsemattoman vireen,
ja me näemme piinallisesti, että juuri taide, jonka piti vapauttaa meidät, siirtää meidät takaisin alhaisen ahtaaseen
todellisuuteen. Jonka lahjana taas on vilkas mielikuvitus
ilman mieltä ja luonnetta, hän ei huoli totuudesta, sen
kuin vain leikkii maailmanaineksella, pyrkii yllättämään
fantastisilla ja bisarreilla sattumuksilla, ja niin kuin hänen
kaikki tekemisensä on vain kuohua ja näennäisyyttä, niin
hän myös viihdyttää hetkeä varten vaan ei ylösrakenna
eikä perusta mitään mielessä. Hänen pelinsä ei ole sen
enempää runollista kuin toisen vakavuuskaan. Ideaalisuuteen yltämistä ei ole mielikuvituksen muodosteiden
mielivaltainen perättäin järjestäminen, eikä luonnon esittämistä ole todellisuuden jäljittelevä toistaminen. Vaatimukset riitautuvat keskenään siksi vähäisesti, että ne
ovat pikemminkin – yhtä ja samaa: että taide on totta
vain jättäessään taakseen todellisen ja tullessaan puhtaan
idealliseksi. Luonto itse on hengen idea, jota ei koskaan
käy aistiminen. Se piilee ilmiöiden katteen alla tule-
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”Tositaide ei siirrä hetkelliseen uneen vapaudesta. Se vapauttaa.”

matta ikinä itse ilmi. Yksistään ideaalin taiteelle suodaan
tai sälytetään tämän kaikkeuden hengen käsittäminen
ja kiinnittäminen kappalemuotoon. Siinäkään vain ei
voida milloinkaan tuoda sitä aistien eteen mutta kylläkin
luovalla voimalla kuvittelukyvyn eteen, todemmin kuin
todellisuus kaikkineen ja reaalisemmin kuin kokemus
kaikkineen. Siispä on itsestään selvää, että taiteilija ei voi
hyödyntää yhtään todellisuuden elementtiä löytämässään
muodossa, että hänen teoksensa täytyy olla kaikissa
osissaan ideallista, jos sillä on ollakseen reaalisuutta kokonaisuutena ja sopusointua luonnon kanssa.
Mikä on totta runoudesta ja taiteesta kokonaisuudessaan, se pätee myös kaikkiin taiteen aloihin, ja äsken
sanottua voikin vaivatta soveltaa tragediaan. Siinäkin on
pitkään jouduttu ja joudutaan yhä kamppailemaan alhaisen ’luonnollisuus’ -käsitteen kanssa, joka suorastaan
kumoaa ja tuhoaa kaiken runouden ja taiteen. Kuvataiteille myönnetään vaivoin, enemmän sovinnaisista
kuin sisäisistä syistä, tiettyä ihanteellisuutta; mutta runoudelta ja erityisesti draamarunoudelta edellytetään
illuusiota, joka olisi aina vain kurjaa ilvepetkutusta, jos
se edes voitaisiin todella toteuttaa. Kaikki ulkonainen
draamaesityksessä käy tätä käsitystä vastaan: kaikki on
vain todellisen vertauskuvaa. Päivänvalokin on teatterissa
keinotekoista, arkkitehtuuri yksinomaan symbolista, mitallinen kieli itse ihanteellista, mutta toiminnan pitääkin
sitten olla reaalista ja osan pitää tuhota kokonaisuus. Antiikin hengen kokonaan väärin ymmärtäneet ranskalaiset
ovatkin tuoneet näyttämölle paikan ja ajan ykseyden tavanomaisimmassa empiirisessä merkityksessään, ikään

kuin se paikka olisi jotain muuta kuin pelkkää ihanteellista avaruutta tai ikään kuin se aika jotain muuta kuin
silkkaa toiminnan jatkuvaa seuraantoa12.
Mittakielen käyttöönotolla on samaan aikaan lähestytty harppauksin runollista tragediaa. Joitakin lyyrisiä
yrityksiä on onnistuttu toteuttamaan näyttämöllä, ja
runous on saavuttanut omalla elävällä voimallaan yksittäisissä asioissa monia voittoja hallitsevasta ennakkoluulosta. Mutta yksittäisyyksissä voitetaan vähän, ellei
kokonaisuudesta kaikkoa erhe, eikä riitä, että siedetään
vain runollisena vapautena sitä, mikä sentään on kaiken
runouden olemus. Kuoron käyttöönotto olisi viimeinen,
ratkaiseva askel – ja jos se suinkin auttaisi julistamaan taiteessa avoimesti ja rehellisesti sodan naturalismia vastaan,
silloin se olisi meille elävä muuri, jolla tragedia ympäröi
itsensä sulkeakseen tykkänään ulkopuolelleen todellisen
maailman ja vaaliakseen ihanteellisena pohjanaan omaa
runollista vapauttaan.
Kuten tiedetään, kreikkalaisten tragedia kumpusi
kuorosta13. Mutta niin kuin se irtautui siitä historiallisesti ja ajan myötä, samoin voi sanoa, että se kehkeytyi
siitä runollisesti ja hengen mukaan, ja että ilman tätä
toiminnan sitkeää todistajaa ja kantajaa tragediasta olisi
tullut aivan toisenlaista sepitettä. Kuorosta luopuminen
ja tämän aistillisesti mahtavan orgaanin supistuminen
joksikin luonteettomaksi, pitkäveteisesti palaavaksi kurjaksi luotetuksi ei siis ole lainkaan ollut tragedian suurta
parantumista niin kuin ranskalaiset ja heidän perässätoistelijansa kuvittelivat. Antiikin tragedia, joka askaroi alun
perin vain jumalten, sankareiden ja kuninkaiden parissa,
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”Runoilijan täytyy koota
jälleen elämän keinotekoisesta
järjestämisestä kumoutunut
välittömyys.”

tarvitsi kuoroa välttämättömänä saattajanaan: se löysi sen
luonnosta ja käytti sitä, koska löysi sen. Sankareitten ja
kuninkaitten toimet ja kohtalot ovat jo itsessään julkisia,
ja vielä julkisempia ne olivat yksinkertaisina alkuaikoina.
Niinpä kuoro oli vanhassa tragediassa enemmän kuin
luonnollinen orgaani, se seurasi jo todellisen elämän runollisesta hahmosta. Uudessa tragediassa siitä tulee taideorgaani; se auttaa runouden esiintuonnissa. Nykyrunoilija
ei enää tapaa kuoroa luonnosta: hänen täytyy luoda
ja esitellä se runollisesti, toisin sanoen hänen täytyy
muuttaa käsittelemäänsä faabelia, niin että se siirtyy takaisin päin tuohon lapselliseen aikaan ja silloiseen yksinkertaiseen elämänmuotoon.14
Kuoro palvelee uutta traagikkoa vielä paljon olennaisemminkin kuin vanhaa nimenomaan siksi, että se
muuntaa modernin alhaisen maailman vanhaksi runolliseksi maailmaksi, että se tekee hänelle käyttökelvottomaksi kaiken sen, mitä vastaan runous hangoittelee,
ja ajaa hänet yksinkertaisimpiin, alkuperäisimpiin ja
naiiveimpiin aiheisiin. Kuninkaanpalatsi on nyt suljettu,
tuomarit ovat vetäytyneet kaupunkien porteilta sisätiloihin, kirjoitus on kaventanut elävää sanaa, kansasta itsestään, aistillisesta elävästä massasta, on tullut, missä se
ei vaikuta raakana väkivaltana, valtio, toisin sanoen loitonnettu käsite, jumalat ovat palanneet ihmisen rintaan.
Runoilijan täytyy avata palatsit uudelleen, hänen täytyy
tuoda tuomioistuimet ulos vapaan taivaan alle, hänen
täytyy asettaa taas paikoilleen jumalat, hänen täytyy
jälleen koota kaikki todellisen elämän keinotekoisesta
järjestämisestä kumoutunut kaikkinainen välittömyys
ja heittää pois kaikki teennäinen ihmisvärkkäys ja -piiritys, joka estää ihmisen sisäisen luonnon ja alkuperäisen
luonteen ilmentymistä, niin kuin kuvanveistäjä hylkää
modernit asut, eikä hän saa omaksua ulkoisista ympäristöistä mitään, paitsi sen, mikä tekee näkyväksi korkeimman, ihmisellisen muodon.

Mutta juuri niin kuin kuvataiteilija levittää hahmojensa ympärille asujen poimutetun runsauden, jotta hän
täyttäisi kuvansa alan yltäkylläisesti ja miellyttävästi, jotta
hän yhdistäisi sen erotetut osat tasaisesti levollisiksi massoiksi, jotta hän antaisi pelitilaa silmää kiihottaville ja virkistäville väreille, jotta hän yhtaikaa henkevästi kätkisi ja
tekisi nähtäviksi inhimilliset muodot, juuri niin palmikoi
ja ympäröi traaginen runoilija tiukasti mittaillun toimintansa ja toimivien henkilöhahmojensa lujat ääriviivat lyyrisellä loistokudelmalla, jossa kuin laakeasti laskostetulla
purppurakankaalla toimivat henkilöt liikkuvat vapaasti ja
jalosti arvonsa ja korkean tyyneytensä säilyttäen.
Aineksen tai elementaarisuuden ei tarvitse olla enää näkyvää järjestyneisyyden huipulla; kemialliset värit häviävät
elävän hienoon lihasävyyn. Mutta aineksellakin on ihanuutensa, ja se voidaan havaita sellaisenaan taidekappaleessa.
Silloin kuitenkin sen täytyy ansaita paikkansa elämällä
ja täyteydellä ja sopusoinnulla ja saattaa sitä ympäröivät
muodot päteviksi, sen sijaan että rusentaisi ne raskaudellaan.
Kuvataiteen teoksissa tämä on jokaiselle helposti ymmärrettävää, mutta myös paraikaa puheena olevissa runoudessa ja traagisuudessa käy samoin. Kaikki, mitä ymmärrys yleisesti ilmaisee, on pelkkiä aisteja kiihottavan
tapaan vain ainesta ja karkeita alkeita runoteoksessa ja
särkee hallitessaan vääjäämättä runollisuuden, sillä runollisuus piilee juuri ideallisen ja aistillisen eroamattomuuspisteessä15. Ihminen nyt on kumminkin siten muodostunut, että hän tahtoo aina kulkea erityisestä yleiseen, ja
pohdinnan täytyy siksi saada sijansa tragediassakin. Jotta
se ansaitsisi paikkansa, sen täytyy hankkia takaisin jotain,
mitä siltä aistillisessa elämässä uupuu: sillä jos runouden
kaksi elementtiä, ideaalinen ja aistillinen, eivät yhteisvaikuta sisäisesti toisiinsa liittyneinä, niiden täytyy vaikuttaa rinnatusten, tai runous kumoutuu. Jos vaaka ei ole
kunnolla vaattu, tasapainoon päästään vain molemminpuolisin heilahteluin. Ja tästä vastaakin tragedian kuoro.
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Kuoro ei itse ole mikään yksilö vaan yleinen käsite:
mutta tätä käsitettä edustaa aistillisesti mahtava massa,
joka tekee aisteihin vaikutuksen täyttymystä tuottavalla
läsnäolollaan. Kuoro jättää toiminnan ahtaan piirin, jotta
se voisi laajentua yli menneen ja tulevan, yli kaukaisten
aikojen ja kansojen, yli inhimillisyyden ylipäätään, jotta
se kattaisi elämän suuret tulokset ja ilmaisisi viisauden
opetukset. Mutta rohkeine lyyrisine vapauksineen se
toimii näin täysivoimaisella mielikuvituksella, kulkee inhimillisten asioitten korkeaan huippuun kuin jumalten
askelin – ja se toimii näin, samalla kun sitä saattelevat
rytmin koko aistillinen mahti ja musiikki äänissä ja liikkeissä. Kuoro siis puhdistaa traagista runoa, kun se erottelee pohdinnat toiminnasta, ja juuri tällä erottelullaan se
varustaa itse itsensä runollisella voimalla aivan kuten kuvataiteilija muuntaa asustuksen alhaisen tarpeen rikkaalla
poimuttelulla kiihokkeeksi ja kauneudeksi.
Mutta juuri niin kuin maalari näkee itsensä pakotetuksi vahvistamaan elävän värisävyä, jotta mahtavissa aineksissa säilyisi tasapaino, samoin kuoron lyyrinen kieli
panee runoilijan korostamaan suhteellisesti runon koko
kieltä ja siten ylimalkaan voimistamaan ilmaisun aistillista voimaperäisyyttä. Vain kuoro oikeuttaa traagisen runoilijan tähän sävyn korostamiseen, joka täyttää korvan,
jännittää hengen, laventaa koko mielen. Tämä yksi jättiläishahmo hänen kuvissaan velvoittaa hänet korottamaan
kaikki hahmonsa koturneille ja antamaan maalaukselleen
siten traagista suuruutta16. Jos kuoron ottaa pois, tragedian kielen täytyy kaikkineen vaipua, muuten nyt suuresta ja mahtavasta tulee väkinäisen ja ylikireän näköistä.
Ranskalaiseen murhenäytelmään tuotuna antiikin kuoro
paljastaisi kaiken puutteellisuuden ja mitätöisi mokoman, siinä missä se epäilyksettä antaisi Shakespearen
tragedialle ensimmäistä kertaa sen toden merkityksen17.
Niin kuin kuoro tuo kieleen elämää, niin se tuo toimintaan rauhaa – jos kohta kaunista ja korkeaa rauhaa,
jonka luonteista täytyy olla jalon taideteoksen. Sillä katsojan mielen pitää säilyttää kiivaimmassa intohimossa vapautensa. Sen ei pidä jäädä vaikutelmien saaliiksi, vaan
sen pitää aina selvästi ja seesteisesti erottautua liikutuksista, joille se altistuu. Alhaisessa arvostelussa kuoroa tavataan moittia harhautuksen kumoamisesta: se särkee
affektien vallan. Juuri siksi sitä kuuluu suositella kaikkein
korkeimmin. Sillä nimenomaan tätä affektien sokeaa
väkivaltaa välttää tositaiteilija, tämän petoksen aiheuttamista hän halveksii. Jos iskut, jotka tragedia kohdistaa
sydämeemme, seuraisivat katkeamatta toinen toisiaan,
kärsimys päihittäisi toimeliaisuuden. Me sekaantuisimme
ainekseen, emmekä enää häälyisi sen yläpuolella. Pitämällä osia erossa toisistaan ja astumalla rauhoittavine
katsantoineen keskelle intohimoja kuoro palauttaa meille
vapautemme, joka hukkaantuisi affektien myrskyssä. Tragediahenkilötkin tarvitsevat tätä seisahdusta, tätä rauhaa
kootakseen itsensä, sillä ne eivät ole mitään todellisia
olentoja, jotka tottelevat pelkästään hetken väkivaltaa
ja esittävät pelkästään yksilöä, vaan ne ovat ihanteellisia
henkilöhahmoja ja lajinsa edustajia, joka ilmaisevat ihmisyyden syvyyttä. Läsnä oleva kuoro kuuntelee heitä

ratkaisevana todistajana, joka vaimentaa väliintulollaan
heidän intohimonsa ensimmäiset purkaukset ja antaa
vaikuttimet heidän maltilliselle toiminnalleen ja arvokkaalle puheelleen. He ovat jo tietyllä tavalla luonnollisessa teatterissa, koska he puhuvat ja toimivat katsojien
edessä, ja sen vuoksi he puhuvatkin entistä kelvommin
taideteatterista yleisölle.
Tämä riittäköön minun valtuudestani palauttaa
vanha kuoro tragedianäyttämölle. Kyllähän kuoroja
tunnetaan moderneissakin tragedioissa, mutta kreikkalaisen murhenäytelmän kuoro minun tässä käyttämääni
tapaan, kuoro yhtenä ainoana ihannehenkilöhahmona,
joka kantaa ja saattaa koko toimintaa, on olennaisesti erilainen kuin nuo oopperamaiset kuorot, ja jos
kuulen puhuttavankin kreikkalaisen tragedian kuoroista
yhden kuoron sijaan, alan epäillä, ettei tiedetä, mistä
puhutaan18. Antiikin tragedian kuoro ei ole minun tietääkseni ilmaantunut näyttämölle sitten katoamisensa.
Minä olen jakanut kuoron kahteen osaan ja esittänyt
näiden riitautuvankin, mutta näin käy vain niissä tapauksissa, kun se osallistuu toimintaan todellisena henkilönä ja
sokeana väkenä. Kuorona ja ihannehenkilönä se on aina
yhtä oman itsensä kanssa. Olen vaihtanut sen paikkaa ja
päästänyt sen monesti poistumaankin näyttämöltä, mutta
tragedian luoja Aiskhylos ja saman taiteen suurin mestari
Sofokles antoivat kuorolle tämän vapauden19.
Itse itselleni suomaa toista vapautta minun lienee
vaikeampi oikeuttaa. Olen käyttänyt sekaisin kristillistä
uskontoa ja kreikkalaista jumaloppia, ja muistuttanut
jopa maurilaisista taikauskoista. Mutta toiminnan tapahtumapaikkana on Messina, jossa nämä kolme uskontoa vaikuttivat vaikuttamistaan osin ilmielävästi,
osin muistomerkeissä aisteja puhutellen20. Ja pidänkin
runouden oikeutena käsitellä erilaisia uskontoja kollektiivisena kokonaisuutena kuvittelukykyä varten, niin että
kaikki omaluonteinen pääsee ilmaisemaan omaa tuntemistapaansa. Kaikkien uskontojen verhon alla lepää itse
uskonto, jumalallisuuden idea, jota runoilijalle täytyy
olla sallittua ilmaista kulloinkin otollisimpana ja sattuvimpana pitämässään muodossa.
Suomentanut Jarkko S. Tuusvuori
(alun perin: Über den Gebrauch des Chors in
der Tragödie. [Esipuhe näytelmään:] Teoksessa Die
Braut von Messina (1803). Schillers Werke. Nationalausgabe. Toim. Julius Petersen & Hermann
Schneider. Nide 10. Böhlaus, Weimar 1980.)

Suomentajan huomautukset
1

Württembergin ruhtinaskunnan Marbachissa syntynyt Friedrich
Schiller (1759–1805) oli tuntematon, sotilaslääkärinurastaan
luopunut stuttgartilainen kirjoittaja, kun hänen näytelmästään
Rosvot (Die Räuber) tuli 1782 menestyskappale naapuripikkuvaltion Karlsruhen puolella Mannheimissa. Sen jumaluusopilliset
pohdinnat aiheuttivat kohua, jonka vuoksi Schiller hakeutui poh-
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joiseen. Seuraavan kahdenkymmenen
vuoden aikana hänestä tuli puolentusinan näytelmänsä ja useiden lyriikkajulkaisujensa ansiosta huomattavimpia ja
arvostetuimpia kirjailijoita saksalaisella
kielialueella ja koko Euroopassa. Jo
1790-luvun alusta alkaen sairastellut
Schiller kuoli 9. toukokuuta 1805 ilmeisesti tuberkuloottiseen keuhkotulehdukseen.
Jenan yliopistossa 1789–1791 filosofian professorinakin vaikuttaneelta
Schilleriltä ilmestyi myös historiikkeja
sekä tutkielmia eri aiheista, kuten näyttämötaiteen merkityksestä. Käsillä olevan
kirjoituksen tärkeitä rinnakkaistekstejä
ovat Über das gegenwärtige deutsche
Theater (1782), Die Schaubühne als eine
moralische Anstalt betrachtet (1787), Über
den Grund des Vergnügens an tragischen
Gegenständen (1792), Über die tragische
Kunst (1792) ja Naiivista ja sentimentaalisesta runoudesta (Über naive und sentimentalische Dichtung, 1795). Suom.
Henriikka Tavi. Tutkijaliitto, Helsinki
2009. Schiller osallistui aikansa draamaan myös saksantamalla 1800-luvun
alussa esimerkiksi venetsialaisen Carlo
Gozzin (1720–1806) kepeän Turandot’n
(1762) ja kaksi komediaa ranskalaiselta
Louis-Benoît Picardilta (1769–1828).
Schiller aateloitiin loppuelämänsä
kotikaupungissa Weimarissa 1802.
Ennen Messinan morsianta hän oli
julkaissut kaksi historiallista tragediaa,
Maria Stuartin (1800) ja Orléansin neitsyen (Die Jungfrau von Orléans, 1801).
Niissä ei ole kuoroa, joka mainitaan sen
sijaan jo Messinan morsiamen henkilöluettelossakin. Kuoro tulee ensimmäisen
kerran näyttämölle I näytöksen 3. kohtauksessa jakaantuneena 12 nuoren ja
12 vanhan ritarin puolikuoroiksi. Kuoro
päättää koko kappaleen V näytöksen 5.
ja viimeisessä kohtauksessa.
Vrt. käsitteestä ’runollinen teos’ esim.
preussilaisen kirjailijan Johann Christoph Gottschedin (1700–1766), Versuch
einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen; Darinnen erstlich die allgemeinen
Regeln der Poesie, dernach alle besondere
Gattungen der Gedichte, abgehandelt und
mit Exempeln erläutert werden, Ueberall
aber gezeiget wird: Daß das innere Wesen
der Poesie in einer Nachahmung der Natur
bestehe (1729). 2., par. p. Breitkopf,
Leipzig 1737, 141: Poesie on yhtä kuin
Dichtkunst eli runotaide, ja ein poetisches
Werk on yhtä kuin Gedichte eli runo.
Schillerin tekstissä pian seuraava ’runoteos’ (Dichterwerk) esiintyi 1700-luvun
lopulla näiden rinnalla vaihdettavana
käsitteenä.
Käsitteen ’murhenäytelmän ekonomia’
Schiller saattoi saada Saksista kotoisin
olleelta antiikintutkijalta, Göttingenin yliopiston kaunopuheisuuden ja
runotaiteen professorilta Christian
Gottlob Heynelta (1729–1812), Von
Farnesischen Stier. Teoksessa Sammlung
antiquarischer Aufsätze I. Weidmann,
Leipzig 1778, 182–224; 207. Vrt. kuitenkin jo pariisilaisessa aikakauslehdessä
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Mercure de Francessa (1672/1724–1825;
1890–) kesäkuussa 1751 julkaistu ote
kreikan professorin abbé René Vatryn
(1697–1769) kreikkalaisia ja ranskalaisia
murhenäytelmiä vertailevasta puheesta
(89–93): ”Kreikkalaisen tragedian koostumus ja taloudenpito ovat täysin erilaiset kuin meikäläisessä tragediassa.”
Vrt. esim. sveitsiläinen valistusajattelija
Johann Georg Sulzer (1720–1779),
Allgemeine Theorie der schönen Künste,
in einzeln, nach alphabetischer Ordnung
der Kunstwörter auf einander folgenden,
Artikeln abgehandelt. Osa I. Weidemann,
Leipzig 1771, 247: ”Runollisen neron
perustaa on siis etsittävä sielun epätavallisen suuresta tuntevaisuudesta, jota saattelee kuvittelukyvyn poikkeuksellinen
eloisuus.”
Tekstissä toistuvat vaihdellen ihanteellisen tai ideaalisen (ideal) ja ideallisen
(ideel) muunnokset tyypillisesti luonnollisen, reaalisen (reel) ja merkitsevästi
tai vaikuttavasti todellisen (wirklich)
vastanapoina. Schillerin suhde näidenkin
käsitteiden johtaviin filosofisiin erittelijöihin, itäpreussilaiseen Immanuel
Kantiin (1724–1804), saksilaislähtöiseen
J. G. Fichteen (1762–1814) sekä württembergiläissyntyisiin G. W. F. Hegeliin
(1770–1831) ja Friedrich von Schellingin (1775–1854), on monimutkainen.
Schillerin ajattelussa voi nähdä yhden
monista 1700–1800-lukujen vaihteessa
saksaksi esitetyistä yrityksistä sovitella
idealähtöisyyttä erilaisine vastavoimineen. Ks. esim. David Pugh, Dialectic
of Love. Platonism in Schiller’s Aesthetics.
McGill-Queen’s University Press, Montreal 1996, erit. luku V; Panajotis Kondylis, Die Entstehung der Dialektik. Eine
Analyse der geistigen Entwicklung von
Hölderlin, Schelling und Hegel bis 1802.
Klett-Cotta, Stuttgart 1979, erit. 34–38.
Viittaus yleisöön taiteen alentajana ei ole
yksilöitävissä; sensuuntaisia lienee lausahtanut monikin. Mutta ajatusta, jossa
paremminkin taiteilijat itse alentavat taiteen, ei pidä tulkita Schillerin populaarifilosofiseksi ponsilausumaksi. Schiller
oli torjunut 1789 saksilaisen kirjailijan
Gottfried August Bürgerin (1747–1794)
näkemykset runoudesta ”oppineiden”
taiteena ”kansalle” ja ”suosittuudesta”
arvon kriteerinä. Schillerin mukaan niin
kansanomaista kuin yleisöönmenevää
piti taiteessa valistaa ja jalostaa. Hänen
oma Die Horeninsa (1795–1797) pyrki
kyllä Ranskan vallankumouksen inspiroimana laajan yleisön aikakauslehdeksi,
mutta siitä tuli kuitenkin oppinut ja
korkeavireinen eliittilehti. ”Populääri”
säilyi Schillerille kirosanana kuvaamassa
”kristillis-moraalisen”, ”kotoisen” ja
”porvarillisen” tapaan ahtaan ja kirkastumattoman maun sovinnaisuutta.
Ks. Roland Krebs, Wie populär soll die
Literatur sein? Über eine Debatte in der
deutschen Literaturtheorie des 18. Jahrhunderts. Teoksessa Das Populäre. Untersuchungen zu Interaktionen und Differenzierungsstrategien in Literatur, Kultur
und Sprache. Toim. Olivier Agard ym.
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Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
2011, 53–64. Käsillä oleva teksti ruotii
epäsuorasti samaa teemaa: toistuva laatusana gemein kääntyy tässä ”alhaiseksi”,
mutta se on Schillerille alamittaista ja
vierottavaa nimenomaan yleisyyttään ja
rahvaanomaisuuttaan.
Termi Empfänglichkeit ei sisälly itävaltalaisen filosofin Rudolf Eislerin (1873–
1926) postuumisti ilmestyneeseen
Kant-Lexikoniin (1930) eikä saksalaisen
filosofin Joachim Ritterin (1903–1974)
perustamaan Historisches Wörterbuch der
philosophischen Begriffeen (1971–2007).
Kuten Heuer esittää, Schillerillä –
Kantin ’reseptiivisyyden’ (Rezeptivität)
tapaan – vastaanottavuus on kuitenkin
tärkeä käsite: tämä kirjoittaa toisaalla,
että kuta moninaisemmin ja liikkuvaisemmin vastaanottavainen ihminen on,
sitä enemmän ja paremmin hän käsittää
maailman. Ks. Fritz Heuer, Die Empfänglichkeit für den ästhetischen Schein
ist das a priori des Schönen in Kants
Kritik der Urteilskraft. Das Orientierende
in Schillers Forderung der ästhetischen
Erziehung des Menschen. Teoksessa
Who Is This Schiller Now? Essays on His
Reception and Significance. Toim. Jeffrey
L. High ym. Camden House, Rochester
2011, 147–164; erit. 154–155.
Schiller lasketaan tässäkin kirjoituksessa
toistuvan leikkikäsitteen yhdeksi klassikoksi. Monien muiden kielten vastaavien
ilmausten tapaan myös saksan Spiel
tarkoittaa leikin lisäksi peliä, näytelmää
ja soittoa. Schillerinkin tyypillinen vastakäsite, jonka kanssa leikki välitetään
enemmän tai vähemmän dialektisesti,
on vakavuus (Ernst). Ks. Colas Duflo, Le
jeu. De Pascal à Schiller. PUF, Paris 1997;
Winfried Sdun, Zum Begriff des Spiels
bei Kant und Schiller. Teoksessa KantStudien. Toim. Manfred Baum ym. Nide
57. de Gruyter, Berlin 2009, 500–518.
Mielen (Gemüth) vapauden sangen harvinaisen termin tapaa alankomaalaisen
mystikkomunkin Tuomas Kempiläisen
(1380–1471) teoksen De imitatio
Christin (1418) saksannoksista. Ks.
Thomas von Kempen, Vier Bücher von
der Nachfolge Christi (1770). 2., par.
p. Stahel, Würzburg 1790, I kirja, 9.
kappale (mielen vapautta tuovasta tottelemisesta tai alamaisuudesta), 22. Sattumoisin samasta kirjoitti ei-teologisessa
yhteydessä myös kuuluisimmin populaarifilosofian puolesta saksaksi kirjoittanut
ajattelija Christian Garve (1742–1792),
Philosophische Anmerkungen und
Abhandlungen zu Cicero’s Büchern von
den Pflichten. Korn, Breslau 1787, 123,
jonka mukaan heikkouteen yhdistyvä
hyväsydämisyys oli rakkauden sijaan
pelokkuutta, ja ”ihmispelko ryövää
meiltä mielen vapauden”.
Brandenburgilainen valtio-oppinut
kirjailija ja Hallen yliopiston filosofian
professori Ludwig Heinrich Jacob
(1759–1827), Die allgemeine Religion.
Ein Buch für gebildete Leser. Hemmerde
& Schwetschke, Halle 1797, 491, määritteli ’varjeluksen’ tai ’kaitselmuksen’
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(Vorsehnung) käsitteen ”moraaliseksi
maailmanhallinnaksi” eli ajatukseksi
koko luomakunnan alisteisuudesta
”perimmäisen olennon” moraalisille tarkoitusperille. Toisin sanoen se merkitsi
samaa kuin ”Jumalan käsite”. Fichten
yhdessä württembergiläislähtöisen
Friedrich Immanuel Niethammerin
(1766–1848) Jenassa toimittamassa Philosophisches Journalissa (1795–1800) julkaistiin (Nide 8, vihko 1, 1798, 1–20)
Fichten kirjoittamaksi tiedetty artikkeli
”Ueber den Grund unsers Glaubens
an eine göttliche WeltRegierung”. Sitä
seuranneessa thüringeniläisen filosofin
Friedrich Karl Forbergin (1770–1848)
artikkelissa uskonnon käsitteestä
(21–46) määritellään (21) uskonto ”käytännölliseksi uskoksi moraaliseen maailmanhallintaan” tai ”eläväksi uskoksi
Jumalan valtakuntaan, joka on tuleva
maan päälle”, ja päätetään (46) retoriseen kysymykseen siitä, onko käsitys
”ennemminkin leikkisä kuin vakavasti
filosofinen”. Julkaisu johti kiistaan,
jonka seurauksena ateismista syytetty
Fichte menetti professuurinsa.
Todellisen ja reaalisen sekä ideaalisen
ja ideallisen ristivetoa vastaa tai jatkaa
toden ja syvän sekä näennäisen ja
pinnallisen välinen hankaus, ja nämä
vastakohta-asetelmat yhdistyvät kumpikin harhan, erehdyksen, lumeen, petoksen ja hämäyksen taideteoreettiseen ja
-kokemukselliseen problematiikkaan.
Myös loistoa ja ulkonäköä tarkoittava
Schein kääntyy tässä sanalla ”näennäinen”. Sen käsitteeseen kiinnitti kenties
ensimmäisten joukossa huomiota sveitsiläinen luonnontutkija Johann Heinrich
Lambert (1728–1777), Neues Organon
oder Gedanken über die Erforschung
und Bezeichnung des Wahren und dessen
Unterscheidung vom Irrthum und Schein.
Osa II. Wendler, Leipzig 1764, erit.
218–219, joka yhdisti sen ennen kaikkea
näkemiseen (Sehen), näkötutkimukseen
eli optiikkaan (Sehekunst) ja näiden yhteydessä esiintyviin virheisiin tai poikkeamisiin ”nähtävien olioiden tosiominaisuuksista”. Syvällistä (ja rumaa) totuutta
kääntäen korostava ilmaus (petollisen)
”kaunis näennäisyys” oli käytössä jo
ainakin 1500-luvulla.
Etenkin Pierre Corneille’n (1606–1684)
ansiosta, ympärille ja vanavedessä
syntyi 1630-luvulta alkaen ranskalainen uusklassinen murhenäytelmä. Sen
tunnetuimmaksi edustajaksi nousi Jean
Baptiste Racine (1639–1699), jonka
teoksen Phèdre (1677) Schiller saksansi
kutakuinkin viime työkseen ennen kuolemaansa.
Vrt. esim. Vatry 1751; Sulzer, Allgemeine
Theorie der schönen Künste, 462–465;
Heyne, Vom vergeblichen und wahren
Unterschiede zwischen Faunen, Satyren,
Silenen und Panen. Teoksessa Sammlung
antiquarischer Aufsätze I, 53–75; 55.
Ks. myös itäpreussilaisen yleisviisaan J.
G. von Herderin (1744–1803) Cäcilia.
Teoksessa Zerstreute Blätter. Nide 5.
Ettinger, Gotha 1793, 287–326; 315.
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Schillerin tragediahistoriallinen uutuus
ei siis ole murhenäytelmän juontaminen
kuorosta vaan kuoron tulkitseminen julkiseksi ja käsitteelliseksi keinoksi välittää
taiteessa todellisen ja kuvitteellisen, subjektiivisen ja objektiivisen sekä muiden
niihin rinnastuvien – lopulta myös niin
välillisen ja välittömän kuin piiloisen ja
julkisenkin – vastavoimien keskinäistä
suhdetta ja vastavuoroista kehitystä.
Tässä kappaleessa aukeaa useita fiktiivisyyden ulottuvuuksia: Dichtung viittaa
yhtaikaa ”sepitteeseen” ja ”runouteen”;
Kunstorgan on sekä ”taide-” (ja ”taito”-)
että ”keino-“ tai ”teko-orgaani”; Fabel
on sekä totuudesta irtautuvaa satumaista
mielikuvituksellisuutta että loruilevaa
valehtelemista.
Schillerin weimarilainen kirjailija-ajattelijatoveri J. W. von Goethe (1749–1832)
käytti hänkin kirjoituksissaan Indifferenzpunktia, joka esiintyy terminä
ainakin sveitsiläisellä fyysikolla Leonhard
Eulerilla (1707–1783), Briefe über verschiedene Gegenstände aus der Naturlehre
(Lettres à une Princesse d’Allemagne,
1768–1772). Saks. Friedrich Kries.
Dyck, Leipzig 1794, 169: jos magneettisuutta tutkittaessa polaarisuuden eli
vastanapaisuuden huippu on ”kulminaatiopiste”, vastapoolisuuden raukeaminen
on yhtä kuin ”samantekevyyspiste” tai
”indifferenssi-piste”. Käsite, joka tavallisesti yhdistettiin keskipisteeseen kahden
vastakohdan välillä, sai uutta filosofista
merkitystä Schellingin identiteettiopissa,
jossa sisäisen ja ulkoisen havaitsemisen
(Anschauung) sulautumista sekä luonto–
henki-, subjekti–objekti-, mielle–mieltämiskohde- ja ideaalisuus–reaalisuus-erojen väistymisen hetkeä nimitettiin indifferenssipisteeksi. Ks. Schelling, Ideen
zu einer Philosophie der Natur (1797).
Werke. Eckardt, Leipzig 1907, II/8,
410. Schelling sanoi asemoivansa itsensä
luonnon- ja transsendentaalifilosofian
väliseen eroamattomuuspisteeseen. Ks.
esim. Temilo van Zantwijk, Schellings
’Transzendentale Hermeneutik’: Zu den
methodischen Grundlagen des IdealRealismus. Teoksessa Schelling. Zwischen
Fichte und Hegel. Toim. Christoph
Asmuth ym. Grüner, Amsterdam 2000,
235–262; erit. 238.
Antiikin tragedianäyttelijät käyttivät
pohkeisiin ulottuvia korkeapohjaisia
jalkineita, kr. kothornos, eräänlaisia
saappaan ja sandaalin yhdistelmiä, jotka
nostivat heidän hahmonsa vaikuttavammalle tasolle.
Ranskalaisista ks. yllä huomautus 12.
Schiller ja Goethe kuuluivat ensimmäisiin huomattaviin englantilaisen William
Shakespearen (1564–1616) draamataiteen arvostajiin ja edistäjiin saksalaisella
kielialueella 1770-luvulta alkaen ennen
vuosisadan lopussa ja 1800-luvun alussa
brittibardia avainhahmonaan pitäneitä
varhaisromantikkoja. Schiller julkaisi
1800 ainoan Shakespeare-käännöksensä,
saksannoksen Macbethista (1603–
1607/1623).
Viisi Schillerin draamatekstiä (ensin
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Rosvot, Kabele und Liebe, Don Karlos ja
Maria Stuart) päätyi oopperaversioiksi
1830-luvulta alkaen, Messinan morsian Prahassa 1884. Kuoron voi sanoa
kehittyneen joissakin 1700-luvun lopun
oopperoissa osittain kohti Schillerin
hahmottelemaa antiikin tragedioiden
mallia: esimerkiksi käyköön antiikin
Ifigeneia-aihetta hyödyntävään ranskalaisen Nicolas François Guillardin (1752–
1814) librettoon tehty baijerilaisen
säveltäjän Christoph Willibald Gluckin
(1714–1787) Pariisissa ensi-iltansa
saanut Iphigénie en Tauride (1779). Yleisen käsityksen mukaan Messinan morsian
ei itsekään hyödynnä kuoroa antiikin
tragedioiden tapaan ainakaan sikäli, että,
toisin kuin niissä yleensä, Schillerin kappaleessa kuoro osallistuu myös suoraan
henkilöiden keskinäiseen toimintaan.
Ennen kaikkea on korostettu Schillerin
”modernisti” ristiriitaista kuoroa. Ks.
esim. Benedikt Jessing, Schillers Rezeption von Goethes Iphigenie. Teoksessa
Goethe-Jahrbuch. Nide 122. Toim. Petra
Oberhauser. Wallstein, Göttingen 2005,
147–162; erit. 160–161.
Aiskhylos (n. 525–n. 456 eaa.) ja Sofokles (n. 497/6–406/5 eaa.) ovat vanhimmat tunnetut ja yhä luetut kreikkalaiset
kirjailijat, joiden teoksissa on nähty
näyttelijöiden välisten ristiriitojen nousu
alkuperäisen näyttelijä–kuoro-jännitteen
rinnalle osana tragedian kehitystä niin
ajatuksellisesti kuin toiminnallisestikin
täysipainoiseksi näyttämötaiteen muodoksi. Sofokleen teoksessa Antigone
kuorolla on toimintaa saatteleva ja
kommentoiva tehtävä, joka tulee ehkä
lähimmäksi Schillerin muotoiluja. Schiller ei mainitse kolmatta, tragedian yleistä
muotoa ja sen kuoroa jo radikaalisti
uudistanutta kirjailijaa Euripidestä (n.
480–406 eaa.), jolta hän itse käänsi kappaleen Ifigeneia Auliissa ja osia toisesta
murhenäytelmästä Foinikian naisista.
Kreikkalaisten traagikkojen saksantajista
Schiller tunsi henkilökohtaisesti esimerkiksi Aiskhylosta kääntäneen brandenburgilaisen monioppineen Wilhelm von
Humboldtin (1767–1835) ja Sofoklesta
kääntäneen württembergiläisen runoilijan Friedrich Hölderlinin (1770–1843).
Messina on muinaisten kreikkalaisten
perustama satamakaupunki nykyisen
Italian saappaankärkeä vastapäätä sijaitsevassa Sisilian saaren koilliskolkassa.
Schillerin sepitetyille henkilöille kirjoitettu tragedia sijoittuu tarkentamattomaan keskiaikaan. Antiikin pakanallisen
kreikkalaisuuden yhdistäminen kristilliseen keskiaikaan ”itämaisin” höystein
lisäsi varhaisromantikkojen kiinnostusta
Schilleriin, joka oli jo, niin romantiikasta ja romantikoista kuin muuten aina
etäisyyttä ottikin, nimennyt Orléansin
neitsyensä alaotsikolla Romanttinen tragedia. Vrt. Claudia Benthien, Tribunal
der Blicke. Kulturtheorien vom Scham
und Schuld und die Tragödie um 1800.
Böhlau, Köln 2011, erit. 12–13 &
106–107.

