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Päivi kosonen

Mehr licht!
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 250 vuotta Johann Wolfgang Goethen syntymästä (1749-
1832). Vaikka “Iso G” saakin turhaan ryskytellä filosofian klassikkovarikon ruosteisia
portteja, voi valpas viisaustieteilijä oppia paljonkin tältä renessanssineroista viimeiseltä.

”Hyvästi jätti Saatana ja innoin
maan rantaa kohti radalt’ auringon

kiis ilman halki jyrkin kiertein.”

Milton

kerran kirjoittaja, Claude Roëls, muistuttaa – vierailtuaan
äskettäin Goethen syntymäkaupungissa Frankfurtissa –
että Goethe oli ennen kaikkea ”poeettinen ihminen, mikä
tarkoittaa paikatonta ihmistä”. Tällä tavoin ranskalaiset
integroivat pontevasti Goethea Eurooppaan, ja on niitä-
kin, joiden mielestä hän ikään kuin vain sattui olosuhtei-
den pakosta kirjoittamaan saksaksi.

Goethen ranskalaismielisyys ei tietenkään ole pelkkää
tarua. Goethe ei koskaan asunut Ranskassa, mutta sai jo
pienenä poikana ranskalaisen kulttuurin tartunnan. Oma-
elämäkerrassaan Aus meinem Leben. Dichtung und
Wahrheit, Tarua ja totta elämästäni, Goethe kertoo vuo-
laan ihailevasti Francois de Théas’ta, Thorancin kreivistä,
joka hallitsi Frankfurtia Seitsemänvuotisen sodan aikana
1700-luvun puolivälissä ja piti majapaikkaa Goethen koto-
na huolimatta preussilaismielisen isän vihamielisistä tun-
teista. Juuri lempeäkatseinen kreivi Thoranc opetti Goet-
helle ranskaa, tutustutti kymmenvuotiaan pojan ranska-
laiseen kirjallisuuteen ja teatteriin, ja hänen kauttaan
Goethe tutustui myös oman kaupunkinsa aikalaistaitei-
lijoihin. Ei siis ole sattumaa, että tuoreessa kirjassaan
Célébrations (Mercure de France, 1999) Michel Tournier
esittelee nyt puolestaan ranskalaisille tämän tuntematto-
maksi jääneen Goethen isähahmon, joka kuoli ilmeisesti
tulematta koskaan tuntemaan merkitystään suuren
saksalaiskirjailijan muovaamisessa.

Berliinin Teknillisen korkeakoulun professori Michael
Nerlich kirjoittaa Goethen ranskalaismielisyydestä rans-
kalaisen kirjallisuuslehden,  Magazine littérairen, Goethe-
erikoisnumerossa (Avril 1999). Nerlich rehabilitoi Goethea
ranskalaisen kulttuurin ruokkimana kirjailijana, jolle kai-
kenlainen nationalismi oli vastenmielistä. On totta, että
omana aikanaan Goethe sanoutui irti saksalaisista natio-
nalisteista – esimerkiksi Heinrich von Kleistista ja Fich-
testä – jotka hehkuttivat kirjoituksissaan arjalaisen san-
karin sotahyveitä ja germaanisen veren ja rodun ylem-
myyttä ranskalaiseen ”dekadenttiin kulttuuriin”, “sterii-
liin kirjallisuuteen” ja ”voimattomaan taiteeseen” nähden.
Mutta Goethe tunsi ranskalaisen kirjallisuuden läpikotai-
sin; hän oli lukenut ”kaikki” Montaignesta Stendhaliin ja
oli kääntänyt ranskalaista kirjallisuutta, kuten Diderot’n
Le neveu de Rameaun, Rameaun veljenpojan. ”Miten minä

GOETHE
RANSKASSA

Yhdentyvän Euroopan näkökulmasta Johann Wolf-
gang Goethen, ”maailmanpojan”, syntymän 250-
vuotisjuhlavuosi osuu hyvään ajankohtaan. Yhdis-

tynyt Saksa voi Weimarissa legitimoida saksalais-euroop-
palaista kulttuuria. Ja ranskalaisissa kulttuurilehdissä
Goethea hehkutetaan vuoroin universalistina ja maa-
ilmankirjailijana, vuoroin ”eurooppalaisena kirjailijana”,
mikä luonnollisesti hämärtää kansakuntien välisiä rajoja.
On huvittavaa lukea, miten esimerkiksi Goethen elämä-

On hämmästyttävää, kuinka hyvät
Ranskan ja Saksan suhteet nykyisin
ovat. Euroopan yhdentymispolitii-
kan onnistuminen on joka tapauk-
sessa tosiasiassa pitkälti kiinni näi-
den kahdenvälisistä suhteista. Vii-
meisten kolmen suursodan muisto
tuntuu laantuneen tavallisten rans-
kalaisten mielistä, ja melunilainen
lihakauppias kannustaa toukokuus-
sa 1999 ääni käheänä saksalaista
jalkapallojoukkuetta, joka kamppai-
lee Englantia vastaan. Ranskalais-
saksalainen televisiokanava Arte
uutisoi ja dokumentoi sulassa sovus-
sa kahdella kielellä. Ranskan Femi-
nistit ja Vihreät hakevat mallia Sak-
sasta; Les Verts -puolueen ikoni on
saksalaissyntyinen punainen Dan-
ny, Daniel Cohn-Bendit. Saksalaiset
humanistiopiskelijat tekevät natsiai-
kaa ja –politiikkaa käsitteleviä gra-
dututkielmiaan Ranskan yliopistois-
sa. Yhteinen projekti on päästä irti
raskaasta menneisyydestä ja luoda
uusi Eurooppa.
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olisin voinut vihata kansa-
kuntaa, joka kuuluu maa-
ilman kultivoiduimpiin ja
jolle oma kulttuurini on
niin paljon velkaa?”, Goet-
he kirjoitti maaliskuussa
1830. Tämän kaltaisista
lausunnoista huolimatta
saksalainen oikeisto yritti
päättäväisesti – vaikka on-
nistuikin siinä vasta paljon
myöhemmin – tehdä Goet-
hestä nationalistisen poli-
tiikan keulakuvaa. Goet-
hen merkitystä Saksan his-
toriassa kuvastaa se, että
Hitler, jolla ei ollut juuri-
kaan tekemistä kirjailijan
kanssa, näki ‘tarpeellisek-
si käyttää Faustin kirjoit-
tajaa hyväkseen taistelus-
saan ranskalaista, ”juuta-
laisen veren saastutta-
maa”, kansakuntaa vas-
taan. Mutta vuosituhan-
nen vaihteessa asiat ovat
taas toisin; nyt on aika
ymmärtää, että ”Goethe
oli hyvä saksalainen, kos-
ka hän oli kosmopoliitti,
ranskalaismielinen ja ihai-
li Napoleonia”, Michaël
Nerlich kirjoittaa artikke-
linsa lopuksi.

Goethe tosiaan ihaili
Napoleonia ja ylisti hä-
nen nerouttaan. Napo-
leon ja Goethe tapasi-
vatkin kaksi kertaa, 2.
ja 10. lokakuuta 1808
Erfurtissa, jonne Kei-
sari oli matkustanut
poliittiseen kokouk-
seen. Napoleon myön-
si Weimarin runoili-
jalle useita arvoni-
miä ja ansiomitalei-
ta – jopa Ranskan
kunnia leg ioonan
rintamerkin.

Goethen poliitti-
sen merkityksen li-
säksi tämänhetkises-
sä ranskalaisessa
keskustelussa noste-
taan esiin tämän en-
syklopedismi ja tie-
donhalu. Esteetikon
ja eurooppalaisen
modernin romaanin
luojan – Wertherin
ja Faustin kirjoitta-
jan – kuvan rinnalle
hahmotetaan oman

aikamme henkeen sopivaa muoto-
kuvaa Goethestä synteesejä etsi-
vänä monilahjakkuutena. Mutta
yhtä perusteltua on verrata häntä
renessanssi-ihmisen ideaalina pi-
dettyyn monitaituriin. Italian
matkoillaan Goethe lukikin Leo-
nardo da Vincin kirjoitukset. Hän
oli kirjailija, jonka kohdalla tuo-
tannosta puhuminen on kerrankin
perusteltua; hän kirjoitti 150 teos-
ta. Lisäksi hän oli etevä ku-
vataitelija, kääntäjä ja tiedemies,
jota kiinnostivat yhtä hyvin anato-
mian, kasviopin, mineralogian
kuin maantieteellisetkin kysy-
mykset. Tältä pohjalta Jean-Fran-
cois Peyret halusi Bobignyn teat-
terille ohjaamassaan näytelmäs-
sään, Un Faust, histoirenaturelle,
yhdistää Faustin ja modernin bio-
logian, kuten Dolly-karitsan kloo-
nauksen yhteydessä esiin nous-
seita kysymyksiä ihmisyyden ja
inhimillisyyden rajoista. 1990-lu-
vulla ranskaksi on käännetty
Goethen kasvitieteellisiä kirjoi-
tuksia ja tänä vuonna meteorolo-
gisia havaintoja käsittelevä essee.

Oma lukunsa on tuoreet Goethe-
monografiat, jotka käsittelevät
kaikkea mahdollista tieteenfilo-
sofiasta estetiikkaan. Lukuisat se-
minaarit ja keskustelutilaisuudet
ovat koonneet kuluneen vuoden
aikana yhteen Goethen tutkijoita
ja harrastajia. Ranskalainen tele-
visio ja radio on esittänyt kevään
kuluessa useita Goethe-ohjelmia:
näytelmiä, elokuvia, kuunnelmia,
dokumentteja, listaa voi jatkaa.
Kirjakaupat notkuvat tuoreita
käännöksiä ja tarkistettuja kään-
nöksiä ja kommentoituja kään-
nöksiä sekä kasoittain uusia pok-
kareita. Ehkä jonkinlaisen tahran
Goethen historiassa muodostaa
tämän väheksyvä suhtautuminen
ajatteleviin naisiin, mistä Germai-
ne de Staël Weimarin vierailul-
laan vuonna 1804 muodosti nope-
asti selvän käsityksen. Ranskalai-
nen naistutkija Marie-Claire
Hoock-Demarle vahvistaa kirjas-
saan La femme au temps de Goethe
(Stock, 1987) oikeaksi Madamede
Staëlin aikanaan tekemän havain-
non.


