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Esirippu ylös vai alas?
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M

oni muukin, joka oli
seurannut
pitemmän
aikaa Kunderan kaunokirjallista ja esseetuotantoa, lienee
minun laillani ajatellut tietävänsä,
mihin otsikko viittaa, kun vuonna
2005 ilmoitettiin Kunderan uusimman esseekokoelman nimen
olevan Le rideau, Esirippu. Kunderan tuotanto oli nimittäin siihen
mennessä edennyt kohti syvenevää
pessimismiä ihmisen mahdollisuuksien, Euroopan ja romaanin
suhteen, kolmen teeman, jotka ovat
niin hänen romaaniensa kuin hänen
esseidensä keskiössä. Kundera oli
aluksi – 1960-luvulta lähtien – liputtanut voimakkaasti romaanin
puolesta nuoruudelle ominaista
lyyristä, tunteenomaista ja suurista
ideoista pikemmin kuin reaalitodellisuudesta lähtevää maailmankatsomusta vastaan. Romaani paljastaa
ja tutkii ihmisen mahdollisuuksia
maailmassa, joka usein on hänelle
vihamielinen. Tällaisena se sijoittuu
koko eurooppalaisen kulttuurin
ytimeen.
Jo Kunderan ensimmäisen esseekokoelma Romaanin taide vuodelta
1986 päättyi kuitenkin esseeseen,
jossa todetaan romaanin kuuluvan
menneisyyteen. Maailmassa, joka on
tullut vihamieliseksi romaanin edustamalle ihmisen olemisen tutkimiselle ja olemisen monimutkaisuuden
tajulle, Kundera tunnustaa rakkautensa romaania ja sen historiaa
kohtaan, joissa hän ajattelee ”eurooppalaisen hengen kallisarvoisen
ydinolemuksen”1 säilyvän tallennettuina kuin hopearasiassa.
Myöhemmässä tuotannossaan
Kundera näkee ihmisen mahdollisuudet nykymaailmassa yhä kapeammiksi, samalla kun hän katsoo romaanin lajina tulleen tiensä päähän.
Kuolemattomuus-romaani (1990)

koskee nimestään huolimatta pikemmin kuolevaisuutta kuin kuolemattomuutta. Huomion keskiössä
on ihmisten vaikeus katsoa silmiin
omaa kuolevaisuuttaan, mutta myös
vaikeus nähdä omassa elämässään
merkityksellisyyttä, joka nostaa
elämisen puuduttavan toiston yläpuolelle. Jo pelkästään ihmisen biologinen olemassaolo, hänen sidoksisuutensa ruumiiseensa, nähdään
tässä fataalina olemisen rajoituksena.
Romaani koskee myös taiteiden –
kuvataiteen, musiikin, kirjallisuuden
– kuolemaa. Nämä taiteenalat kuolevat silloin, kun ei enää tuoteta
mitään uusia, merkittäviä keksintöjä
vaan pelkästään toistetaan vanhaa.
”Esirippu”-otsikko herättää näin
luonnollisesti odotuksen, että esiripun julistetaan nyt lopullisesti laskeutuneen romaanin ja ylipäänsä eurooppalaisen kulttuurin ylle.

Romaani ihmisen olemisen
tutkimisena, edelleen
Tällainen esirippu-metaforan ennakoiva tulkinta osuu kuitenkin
harhaan. Kundera ei käytäkään tässä
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sanaa viittaamaan taiteen loppuun ja
eurooppalaisen ihmisen maailman
monimutkaisuuden tutkimisen seikkailun päättymiseen. Päinvastoin
hän käyttää esiripun metaforaa viittaamaan tavanmukaisiin käsityksiin,
jotka estävät meitä näkemästä asioita
sellaisina kuin ne todella ovat, ja
näkee romaanin tehtäväksi tällaisen esiripun hajottamisen. ”Esirippua” oikeampi sana olisikin siten
”verho”, mitä ranskan ”rideau” myös
tarkoittaa, koska Kundera puhuu
verhon/esiripun repimisestä, ei sen
nostamisesta, romaanin tehtävänä.
Esiripun tai verhon metafora on näin
jatkoa sille romaanin tehtävän määrittelylle, jonka lukija on kohdannut
Kunderan ensimmäisistä romaania
koskevista esseistä lähtien. Romaanin
taiteen mukaan romaanin tehtävä
on tutkia ihmisen olemisen sellaisia
puolia, jotka modernissa maailmassa
vallitseva tieteellinen ajattelutapa on
unohtanut tai jättänyt syrjään. Esiripussa tämä tehtävä on sama, mutta
nyt ei puhuta niinkään olemisen
unohdetuista puolista kuin välttämättömyydestä vapautua tuota olemista koskevista vääristä ennakkokäsityksistä.
Romaani siis repii rikki vääriä
ennakkokäsityksiä paljastaakseen
kätkössä olevia totuuksia.
Romaanin todellisuuden tutkimisen eetos näyttäytyy näin Esiripussa samanlaisena kuin Kunderan
aiemmassa tuotannossa. Useimmat
kokoelman teemat ovat Kundera
lukijalle niin ikään jo tuttuja.
Kirjan jäsentyy seitsemään osaan, ja
Kundera onkin nimennyt teoksen
sen alaotsikossa seitsenosaiseksi tutkielmaksi. Tämä täytyy ottaa cum
grano salis: kysymys on yhtä lailla
kuin kahdessa aikaisemmassa kokoelmassa Romaanin taide ja Petetyt
testamentit (Les testaments trahis,
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1993) sikermästä esseitä, jotka muodostavat vain löyhän temaattisen
kokonaisuuden. Kundera on määritellyt oman esseemuotonsa romaanimaiseksi, millä hän viittaa esitettyjen
ajatusten hypoteettisuuteen sekä
systemaattisuuden puuttumiseen ajatusten kehittelystä2. Juuri tällaisista
romaanimaisista esseistä koostuu
myös Esirippu, vaikka esseiden välillä onkin temaattisia yhteyksiä.
Esseiden pääteemoja ovat kunkin
taiteenlajin sisäisen historian korostaminen, kansallisuusrajojen kiistäminen romaanin taiteelta, romaanin
tehtävän määritteleminen asioiden
tutkimiseksi (niiden ytimeen menemiseksi) ja ennakkokäsitysten verhon
repimiseksi, taiteen ja ihmisen eksistenssin yhteyden korostaminen
sekä muistamisen ja unohtamisen
ilmiöiden kysyminen yhteydessä taiteisiin (romaaniin). Näiden lisäksi
monet alateemat ovat tuttuja, kuten
yksilöiden keksintöjen merkityksen
korostaminen taiteiden historiassa,
Keski-Euroopan 1900-luvun alun
kirjallisuuden nostaminen modernismin ytimeksi sekä ajan, seikkailun, nuoruuden ja yksityiselämän
teemat. Kokoelma tuntuukin pitkälti
aiemman kertaukselta. Siitä löytyy
kuitenkin yksityiskohtia ja yksittäisiä
kirjailijoita koskevia kiintoisia huomioita, jotka tekevät siitä lukemisen
arvoisen.

Pessimismin syveneminen
Vaikka Kundera ei siis laskekaan
tässä kokoelmassa esirippua kaiken
sen ylle, mitä hän on aiemmin pitänyt arvokkaana ja sanomisen
arvoisena, ei pessimismin syveneminen ole väärä oletus. Jo Romaanin
taiteessa tarkasteltiin sitä, miten
nykymaailma rajoittaa ihmisen toiminnanvapautta. Täällä Kundera

kuitenkin katsoi, että ihmistä kahlehtivassa, hänelle ”loukuksi” muuttuneessa nykymaailmassakin on
lukuisia erilaisia olemisen mahdollisuuksia, joita romaanin tulee tutkia.
Hän käytti Cervantesin Don Quijotea
malliesimerkkinä modernin ihmisen
avoimuudesta olemisen moneudelle:
Don Quijote lähtee etsimään seikkailuja, ja hänen eteensä avautuu arvaamattoman moninainen ja moniselitteinen maailma. Romaani tutkii
tätä maailman moneutta ja moniselitteisyyttä. Esiripussa moniselitteisyyden ja moneuden tilalle on tullut
yksiselitteinen totuus ihmiselämästä,
joka ilmaistaan uudenlaisen Don
Quijoten hahmoa koskevan tulkinnan kautta:
”Don Quijote on jo [alusta alkaen]
lyöty. Ja vailla minkäänlaista suuruutta. Koska kaikki on alusta alkaen
selvää: ihmiselämä itsessään on
tappio. Ainoa, mitä meille jää tuon
väistämättömän tappion edessä,
jota elämäksi kutsutaan, on yritys
ymmärtää sitä. Se on romaanitaiteen
tarkoitus.” (13)

Romaani ei siis enää tutki olemisen
loputonta moneutta vaan ainoastaan
tekee tiettäväksi ja ymmärretyksi sen,
että ihmiselämä on alun alkaen epäonnistunut yritys. Kokoelma sisältää
useita esimerkkejä siitä, millä tavoin
tämä ihmiselämän epäonnistuneisuus on kuvattu kirjallisuudessa.
Lawrence Sternen Tristram Shandyn
loputtoman tarinoinnin sanotaan
tuovan hienosti esille ihmiselämän
merkityksettömyyden. Gustave
Flaubertin Sydämen oppivuodet epädraamallistaa (”epäteatterillistaa”)
romaanin: teko, ele tai repliikki hukutetaan merkityksettömän arjen
virtaan. Teon sijoittaminen elämän
lukuisten pienten tapahtumien
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joukkoon – elämisen proosaan –
poistaa siltä suuruuden lisäksi myös
traagisen suuruuden. Tolstoi antaa
sankarittarensa Anna Kareninassa
tehdä itsemurhan satunnaiselta vaikuttavasta mieleenjohtumasta. Näin
”Tolstoin tutkielma itsemurhan
proosasta on merkittävä saavutus,
keksintö, jolle ei ole eikä tule vertaa
romaanikirjallisuuden historiassa”
(23). Flaubertia ylistetään edelleen
ihmisten yleisen, parantumattoman
tyhmyyden ylittämättömänä kuvaajana. Tähän yleispessimistiseen
kuvaan ihmisen elämisen merkityksettömyydestä liittyy taiteen lopun
ja ylipäänsä modernin Euroopan
lopun julistus, Euroopan, jonka ytimessä oli ollut sen kulttuuri: ”Modernin ajan Eurooppaa ei enää ole.
Se Eurooppa, jossa elämme, ei etsi
enää identiteettiään filosofiansa
ja taiteidensa peilistä.” (144) Toteamukseen sisältyy nostalgiaa kadotettua modernia eurooppalaisuutta
ja sitä reflektoivaa taidetta kohtaan,
mikä on tietyssä mielessä ristiriidassa
sen ajatuksen kanssa, että ihmiselämä ylipäänsä on epäonnistunut
ja että taide voi esittää vain tätä ihmiselämän epäonnistuneisuutta.
Mutta Kundera kiinnostavuus onkin
enemmän yksittäisissä ajatuksissa
ja oivalluksissa kuin ajatusten johdonmukaisessa kehittelyssä. Tässä
suhteessa hän on sitä mitä sanookin
olevansa, eli romaanimainen esseisti
pikemmin kuin filosofinen ajattelija.
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