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”[J]os ihmiset useammin nostaisivat öiset koke-
muksensa mukaan päivittäiseen elämäänsä, he 
eivät kokisi niin sanottua todellista elämäänsä 
niin unenomaiseksi ja horteiseksi.” Näin virkkoo 
päähenkilö Clara. Hän elää rakastettunsa Hein-

richin kanssa sulkeutuneena kaupunkiasuntoonsa. Tai pa-
remminkin he käpertyvät onneensa, varattomuuteensa ja 
Jean Paulin, Chaucerin, Shakespearen, Defoen, Goethen, 
Tschokken ja ikkunaansa piirtyvien jääkukkien kirjalli-
suuteen. Heinrich itsekin on kirjoittaja, mutta hänellä 
ei ole paperia, kynää, mustetta eikä kirjastoa, vain päivä-
kirjansa, jota hän lukee takaperin. Kuten todellisuuden-
tajuisemmaksi tyypitelty Clara muotoilee, ”köyhyydestä 
on tullut yhtä meidän rakkautemme kanssa, ja tämä 
pikkuinen huone, meidän keskustelumme, meidän kat-
seemme, jotka kohtaavat rakastetun katseen, on meidän 
elämämme”. Katkeroitumisriskin sisältävältä ”köyhyyden 
filosofialta” he pelastuvat vasta satumaisen käänteen turvin.

Ranskan vallankumous kuului saksalaisen varhaisro-
mantiikan liikkeellepaneviin syihin. Puolalaistutkija Jozéf 
Retinger (1888–1960) hahmotteli Sorbonnessa valmistu-
neessa nuoruudentyössään maukkaan suruttomasti teu-
toniromanttisen fabuloinnin pääakselin. E. T. A. Hoff-
mannia (1776–1822) rakastettiin Ranskassa, koska hänellä 
kertomus oli aina kertomus eikä väittämän esitys saati 
puolustus: hän suolsi outoa mutta charmanttia, kummaa 
mutta kokemusvastaavaa tarinaa kuin soljuvaa unta. 
Ludwig Tieck (1773–1853) taas oli Jean Paulilta (1763–
1825) oppinut tavan katkoa kerrontaa huomautteluilla 
ja allegorioilla: kirjallis-filosofiset sekaluomukset koettiin 
Retingerin mukaan Reinin länsipuolella epäselväksi ajat-
teluksi ja tylsäksi pölinäksi. Asiassa ei auttanut pääteoree-
tikko Friedrich Schlegelin (1772–1829) tapa rankata juuri 
Tieck metarunoilevan runouden, runouden runouden, 
virmoimmaksi ratsuksi. Kuinka vain, ydinromantikoista 
Tieck piti parhaiten pintansa vielä mullistusten jälkeenkin.

Elämän yltäkylläisyydestä tutkailee ajantapahtumista 
irrottautumisen mieltä. Suomennokseen hyvät oheissanat 
kirjoittaneen kulttuurihistorian doktorandin Asko Nivalan 
mukaan Tieckiä onkin viisainta sovitella romantiikan ja 
realismin tai uuteen yhteiskuntakritiikkiin kurottaneen 
nuorsaksalaisuuden välihahmoksi. Kun takakansi kuvaa 
kirjallisessa Urania-almanakassa (1810–1848) alun perin 
1838 ilmestynyttä tekstiä ”romantiikan helmeksi”, Nivala 
täsmentää sitä – esimerkiksi Saulin tapaan – ”siirtymä-
kauden teoksena”: tekijä ”ironisoi yhtä lailla niin ymmär-
tämätöntä yhteiskuntaa, joka ei salli eri luokista tulevien 
rakastavaisten elää yhdessä, kuin myös rakastavaisten kes-
kinäistä suljettua idylliä ja Heinrichin romanttista jäärä-
päisyyttä. Tarkan yhteiskunnallisen kuvauksensa vuoksi 

novelli merkitsi jäähyväisten jättämistä täysromanttiselle 
suuntaukselle ja siirtymää poliittisempaan restauraatioajan 
Vormärz-kirjallisuuteen.”

Jollei teos olekaan aivan korukivi eikä yhteiskunnal-
linen täsmäluotaus, sitä kelpaa lukea. Schofieldin eväillä 
sen sosiaalisista jännitteistä saa ehkä eniten irti. Mutta (hä-
neenkin sopien häntä mainitsematta) Nivala huomauttaa 
aiheellisesti, että nuoren Tieckin sanotaan turhaan pal-
voneen keskiaikaa. Jos hän tovereineen jotakin ihannoi, 
”se oli ehdottomasti saksalainen 1500-luvun renessanssi”. 
Sen sijaan Nivala alleviivaa tarpeettomasti Tieckin ”poik-
keuksellisen vaatimattomia” lähtökohtia. Kuten vaikkapa 
Paulin selvittää, hänen köydenpunoja-isänsä oli sangen 
vauras ja sivistynyt berliiniläisporvari, joka saattoi lähettää 
poikansa korkeatasoiseen opinahjoon. Tieckin kansanru-
nousrakkaus ei siis ole oman luokkaidentiteetin lujitusta, 
mutta hänen novellistiikkansa sen sijaan onnistui puhutte-
lemaan laventuvassa keskiluokassa monia porvariudessaan 
viihtyviä ja kärsiviä.

Tekstistä ja käännöksestä
Elämän yltäkylläisyys on Klussmannin sanoin Tieckin 
myöhäiskauden lyhytproosatöistä kuuluisin. Žmegačin 
historiikissa siihen viitataan tekijänsä ”rakastetuimpana” 
luomuksena. Scheck kehuu sitä lämpimän ironiseksi ”ru-
nouskokeeksi”, jossa testataan romanttisen rakkauden elin-
ehdot. Kuten Pöschel muistuttaa, Tieck itse luonnehti sitä 
”yhdeksi onnistuneimmista pikkutöistäni”. Hölter lisää, 
että Heinrichin uppoutuminen kirjallisuuteen ja kyky 
nähdä huutokauppaluettelotkin sanataiteena kuvastavat 
Tieckin omaa elämän- ja ajattelutapaa. Böhn väittää kir-
joitelman yhdistävän väistyvän idyllin ja nousevan novellin 
lajityypit. Kremer tulkitsee sitä itsereflektiivisenä roman-
tiikan uusluentana ja takaisinkelauksena.

Kannattaa katsoa myös aikalaisvastaanottoa. Leipzigin 
Blätter für literarische Unterhaltungissa (1826–1896) ar-
vioitiin tuoreeltaan, että dresdeniläinen Tieck oli kään-
tynyt pois ”romanttis-runollisesta tunnekatsomuksesta” 
kohti modernin ”elämänmenon pyyteitä”. Elämän yltäkyl-
läisyys oli kaikesta vakavuudesta riisuttu ja ”työstetty ilvei-
lyksi”: salaiva söi tunteilevuuden. Tämä jättäisi vielä tilaa 
romanttiselle ironialle, mutta Blätter oli jo 1833 kertonut 
suopeasti uudesta ranskalaisesta La revue théâtralesta, joka 
ilmoitti olevansa ei-romanttinen – ja pian muutti nimensä 
jopa L’anti-romantiqueksi. Ensi töikseen pariisilaistoimite 
valitteli ranskan muuttuneen käännetyksi saksaksi ja julisti 
kampanjan modernia romanttista kirjallisuutta vastaan: 
näyttämö tarvitsee moraalista puhdistamista. Tässä asetel-
massa siis Tieckiä kehuttiin konservatiivisen tai oikeisto-
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laisen vastaromantiikan hengessä irtautumisesta romant-
tisuudesta haihattelevaisena kumousliikkeenä. Kysymys 
Tieckin romanttisuudesta on saksanpähkinä purtavaksi.

Suomennos kulkee mukavan luontevasti. Lukija saa 
iloita mojovuuksista mallia ”näljä”, ”sielunsointi” ja ”lii-
marihma”. Huolekkuus jättää kuitenkin toivomisen varaa: 
”ilman että” -rakenteet olisi pitänyt kotoperäistää infinitii-
vimuodoilla ja ”kautta”-ilmaisut sijamuodoilla. Vapaahko 
ote tuottaa myös merkityksen katoa tai ohentumista taikka 
outoa joutokäyntiä. Lähtökielen genügend Bescheid on 
”selitys”, siinä missä ”riittävä syy” vaikuttaisi paremmalta. 
Alkutekstin ohne dass man den Zusammenhang begriff 
kääntyy ”ilman että mikään olisi ollut järkiperäisesti seli-
tettävissä”, kun vaikkapa ”eikä asiain keskinäistä yhteyttä 
käsitetty” puolustaisi paikkaansa. Wohlgebildet lipsahtaa 
”sivistyneeksi”, vaikka se viittaa Heinrichin sopusuhtaiseen 
ruumiinrakenteeseen. Alkukielen Ich aber habe mich abge-
streift und abgelebt muuntuu jo perin kömpelösti lauseeksi 
”Samalla tavoin olen minäkin kuluttanut ja kuihduttanut 
itseäni ulkoisten asioiden suhteen”, vaikka ”Olin kuitenkin 
kuluttanut ja riuduttanut itseni” ajaisi asian. Epämukavasti 
Claran ja Heinrichin tapa omaksua (zu eigen machen) köy-
hyyselämänkatsomuksensa kiertyy tuon filosofian ”sovelta-
miseksi”.

Nämä ovat verraten vähämerkityksisiä ja monitulkin-
taisia seikkoja. Valitettavammin suomentuu yksi tarinan 
tunnetuimmista termeistä. Heinrich ihannoi rakkaudessa 
vaalivaa (schonend) otetta. Tähän hän saa herätteen Cla-
ralta, joka lainaa Goethen Torquato Tasson säettä ystävien 
tavasta iloita toisistaan. Suomentaja seuraa näytelmän ai-
koinaan kääntäneen Juhani Siljon tapaa käyttää ”säästää”-
verbiä. Ratkaisu tekee Heinrichin lemmenmietteistä 
kitsauden ideologiaa tai liioiteltua rakastetun varjelua ra-
kastavalta. Kuten Scheck esittää, Schonung tekstin ”avain-
käsitteenä” merkitsee huomaavais-ajattelevaista, luottavaa, 
arvostavaa ja suvaitsevaa suhtautumista toiseen ja elämään. 
Hän tulkitseekin kauniisti, että Tieckin synkeissä novel-
leissa hahmot kaatuvat kyvyttömyyttään tällaiseen asen-
noitumiseen, kun taas Clara ja Heinrich ansaitsevat on-
nenkantamoisensa yltäessään rakkaudessaan herkkään ja 
ymmärtävään toisen toistensa kunnioittamiseen ja kuulos-
telemiseen.

Pääkäsite
Elämän yltäkylläisyyden kiehtovimman käsitteellisen muo-
dosteen tapaa kuitenkin esimerkiksi Dortmannin avulla 
kirjoitelman nimestä. Sanaparilla näyttää olleen hengellistä 
hajakäyttöä ennen saksalaisia varhaisromantikkoja: sen al-
kuperäiseksi mieleksi voi ehdottaa uskoa luonnonantimien 
ehtymättömyyteen ja kaitselmuksen rajattomuuteen. 
Käsitteeksi Lebens Überfluss hahmottui kertaheitolla vuo-
sisadanvaihteessa Friedrich Hölderlinin (1770–1843) 
sinämuotoisessa oodissa ”Rousseau”. Puhuteltu ”rohkea 
henki” – sveitsiläinen valistusfilosofi, yhteiskuntakriitikko 
ja mietekäyskijä Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) – 
yrittää siinä turhaan tajuta ympärillään tulvivaa ääretöntä 
elämää, joka kuitenkin vaikuttaa hänen sisällään. Höl-
derlin lisäsi kierroksia nimittämällä romaanissaan Hyperion 

(1797–1799) kieltä ”suureksi Überflussiksi”. Teoksessa ta-
vataan myös ”sydäntemme Überfluss”. Saman ajan runossa 
”Emilie vor ihrem Brauttag” (1799) puhutaan puitten 
”kukkeuden Überflussista”.

Romantiikan avainkäsitteeksi kelpaava termi pääsi 
pian Zacharias Wernerin (1768–1823) ”romanttiseen tra-
gediaan” Wanda (1808/1810), jossa sankari Rüdiger antaa 
sarmaattikuningatarnimihenkilön tappaa hänet ja hyväs-
telee surmaajansa sanomalla kuolevansa ”elämän yltäkyl-
läisyyteen”. Myös itävaltalaisen Friedrich Halmin (1806–
1871) myöhäisromanttisessa tragediassa Der Adept (1836) 
välähtää ajatus kuolemasta ja elämän yltäkylläisyydestä.  
Tieckillä ’elämän yltäkylläisyys’ porvarillistuu ja arkistuu 
turhan luksuksen vastineeksi. Kun kirjallisuus julkisuuteen 
aukeavana tarinavarantona ja kulutustavaramarkkinana 
pelastaa pääparin, avautuu myös käsitteen radikaali lu-
paavuus hyötyä hylkivänä elämänhallinnattomuutena.
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