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Taiteilija E. Manet
K ir j . to h t. W ilh e lm H a u s e n s te in
S u u in e n n o s S ä k e n ilt e

E-lduunl M anet.

Oli aikoja, jolloin taiteilijat oli
vat omintakeisia kuvatakseen sitä,
mitä heidän ympärillään tapahtui
Gotiikan mestarit maalasivat ai
kansa elämänkö vauksia. Kenen
kään mieleen ei juolahtanut lainata
taidemuotoja jostakin toisesta kult
tuurimaailmasta. He maalasivat
mitä näkivät silmäinsä edessä ja
elämässä tapahtuvan. Eikä ollut
sattuma, kun renesanssiaika jäljit
teli vanhan ajan taide-esimerkkejä.
Sillä renesanssi oli joka suhteessa,
etenkin taloudellisesti ja yhteis
kunnallisesti, niin läheisesti sulata
klassilliselle vanhalleajalle, että renesanssiajan taiteessakin
aivan
luonnollisesti ilmantui yhtäläisyyt
tä vanhanajan taiteeseen.
Vuosisadan kuluessa jäi taide ai
noastaan pyrkimykseksi jäljitellä
klassillisen vanhanajan taidetta.
Mutta yhä enemmän alkoi uusklassillinen taide menettää elvyttävän
välttämättömyyden luonnetta. Y h 
deksännentoista vuosisadan teolli
sella yhteiskunnalla ei ollut mitään
yhteyttä klassillisen vahan, esimer
kiksi Perikleen aikaisen Atenan de

mokratian, taloudellisen ja yhteis
kunnallisen sivistyksen
kanssa.
Niin muodostui niinsanottu "huma
nismi” taiteessa yhä räikeämmin
vanhan klassillisen tyylin jäljitte
lemiseksi ; uusklassillisuus muo
dostui yhä enemmän, irvikuvaksi.
Pariisi oli kaksikynimen ja kol
mekymmenluvun päätyttyä, yhdek
sännentoista vuosisadan puoliväliä
vasten, ainoa kaupunki, jossa saat
toi ilmetä vilkas ja nykyaikainen
pyrkimys eloisaan ja todella nyky
aikaiseen taidesuuntaan. Vuonna
184K elpyi tämä kaupunki suuresti.
Pariisista tuli jälleen Europan kiih
keä poliittinen pääkaupunki ja si
vistyselämän keskus Niin tuli Pa
riisista myös vankan nykyaikaisen
tai* en pääkaupunki. Pariisi oli
katu tuii.i, jossa nykyaikainen taidetyvi, saattoi syntyä. Tämän taidetyvlin puhtain ja syvällisin edus
taja oli ED U A R D M AN ET.
Eduard Manet oli syntyperän
tään ja sivistyksellisessä suhtees
saan oikea pariisilainen. Polveu
tui hyvinvoivasta porvaristosta.
Hänen isänsä oli juristi. Pojasta,
joka syntyi tammikuun 23 p. 1832,
piti isänsä tahdon mukaisesti teh
taina» myös juristi. Turhaan il
maisi nuori Manet halunsa olevan
ryhtyä taiteilijaksi. Kun hän alkoi
vastustaa isänsä tahtoa, pantiin hä
net koululaivaan ja aiottiin tehdä
meriupseeriksi.
Tämä
tapahtui
Pariisin helmikuun vallankumouk
sen aikaan tai hieman myöhem
min. Manet teki merimatkan Bra
siliaan. Hän tekeytyi sairaaksi ja
riuhtautui irti kaikista palvelusvel
vollisuuksistaan, saadakseen vapaa
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ta aikaa piirustamiscen. Palattuaan
kotiin, oli hän yhtä uppiniskainen
kuin ennenkin, päästäkseen taiteili
jaksi. Isän, joka hyvän porvarilli
sen yhteiskunnan sovinnallisten ar
vostelujen mukaan ankarasti vihasi
taiteilijoita ja muita “ irtolaisia
täytyi kuitenkin lopulta antaa pe
riksi ja niin pääsi Manet vuosisa
dan keskivaiheilla taidekouluun
Hän joutui uusklassillisen maala
rin Couturen kouluun.
Mutta Manet oli eloisan Pariisin
lapsi ja halusi kuvata aikansa elä
mää, päinvastoin kuin opettajansa.
Manet ei saattanut pitää Couturen
himphampusta. Suututte! i opetta
jaansa, kun siihen sattui tilaisuut
ta. Kun Couturen luona mallit
usein asetettiin kaikenlaisiin juh
lallisiin asentoihin, pisteli Manet
opettajaansa pilkallisilla huomau
tuksilla, että tapaako hän sellaisia
asentoja esim. torilla ostoksia teh
dessään j. n. e. Tästä Manetin rea
listisesta taidekäsityksestä joutui
hänen
opettajansa suunniltaan.
Eräänä päivänä uskaltautui Manet
sanomaan: “ Me emme ole täällä
Roomassa,
emmekä
haluakaan
Room aan; me olemme täällä Pa
riisissa ja ajattelemille Pariisiin
jaävämmekin” . Tällaiset sanat oli
hirvittäviä. Ja Couture tuumi vä
littävästä Manetille; “ Poika parka,
sinusta tulee vain pelkkä aikamme
Daumier". Sitä haluamatta ja tie
tämättä, sanoi Couture tässä har
haan joutuneelle oppilaalleen mitä
suurimman kunniaosoituksen. Dau
mier oli taiteilija, joka jo kolmekynimen luvulta saakka, erittäin
kin vuodesta [848 lähtien, kuvasi
väkevästi Pariisin elämää, tavalla
mikä ei lainkaan ollut klassillisen
vanhanajan kaltaista, mutta sisäi
sesti, henkisessä suhteessa yhdeksänteentoista vuosisataan omasi sa
man elävyyden suuruuden kuin mikä
antiikin taiteilijoilla oli ollut aikan
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sa asioiden ja ihmisten suhteen.*)
Saattoiko Manet suurempaa toivoa
kuin sitä, että hän merkit sei si ajalleen samaa, mitä häntä 25 vuotta
vanhempi Daumier oli merkinnyt
ajälleen?
Jo nuorena taiteilijana kulki Ma
net omaa suuntaansa. Hän maala
si jo kuvia, joissa esitettiin Parii
sia todellisuudessa puhtaasti itse
näisellä tavalla. Vuonna 1856 jät
ti Manet Couturen atelierin. V.
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1859 erosi hän kokonaan opettajas
taan. Manet oli tällöin maalannut
erään ajankuvauksen, joka oli voi
makkaan elävä. Tämä oli “ Absintin juoja” . (Jäljennös ylempänä).
*) D au m lerin taiteesta ja e lä m ä stä
tulee se u ra a v a a n “ S ä k e n iin ” s a k s a la i
sen puoluetoverin F . Th. Schulten k ir 
joitus. U seina k u v illa v alaistaan h ä 
nen taid ettaan . — Tolm .
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Kuvan aihe oli niin epäkreikkalaincn kuin mlidollista. Mies vanhas
sa, kauhtuneessa suuressa silkkihatussa, mies, jolla kuluneet housut,
joihin tahriintunut kaikenlaista li
kaa, mies vanhassa kuluneessa kaa
vussa — onko tätnä aiheeltaan klas
sillisen taiteen kaltaista? Ilmei
sesti ei,
Mutta
jokatapauksessa tämä
mies oli luonteenomainen tosiasia

K. M u u ri:

veistäjät veistivät voimailijansa ja
jumalansa. Couture sanoi Manetille: “ Ystäväni, minä näen tässä
vain absintinjttojan, ja tuossa on
se maalari, joka tämän tyhmyyden
on tehnyt.’’ Kun Couture maalasi
ihmisellistä alennustilaa, maalasi
hän “ Kukistusajan roomalaisia” .
Kun Mattel maalasi alennusta, maa
lasi hän oman aikansa yhteiskun
nallista alennustilaa. Kuka on oi-

Anniin l u e n rn o liis to s M » .

Pariisin elämästä vuonna 1859 -—
runsaslukuisen Pariisin sortuneen
köyhälistön jäsen
Ajan tosisei
koilla, jotka ovat nain maalattuja
on arvoa ja maalauksen kautta tu
lee niistä kestäviä todistuskappa
leita silloisesta ajasta. Siitä ei voi
olla kysymystä, onko aihe “ kreik
kalaista” . Ainoastaan siitä voi tul
la kysymys, onko taiteilija tyyppiihmistä, jota hän on ryhtynyt ku
vaamaan, kuvannut samalla voi
malla, jolla kreikkalaiset kuvan-

keassa? Mikä on eloisampaa? Ja
kuka epäilee nykyään, etteikö ab
sintinjuojan kuva omaa taiteellisen
ilmauksen ajateltavissa olevaa vä
kevintä voimakkuutta?
Tämä kuva sisältää Manetin tai
teen koko olemuksen. Mitä Mane
tin taiteesta enemmän sanoo, se
johtaa ainoastaan saman asian yk
sityiskohtiin.
Myöskin taiteilijan ulkonainen
elämä on kerrottuna samassa, kun
kuvataan hänen irtisanoutumisen-
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sa väärästä, homehtuneesta klassillisuudesta, Siihen on vähän lisät
tävää.
Nuorena teki Manet matkoja
Hollantiin ja Saksaan. Oli myös
käynyt Venetsiassa ja Florensissa.
Sitten teki hän matkan Espanjaan,
jolloin hänen mieltään kiinnittivät
seitsemännentoista vuosisadan suu
ret espanjalaiset realistit Velasqucz,
Ribera, Zurbaran, kuten Hollan-

K . M an e t:

nissa hän oli mieltynyt Frans H al
stin.
Kaikilla matkoillaan ei hän suin
kaan tyytynyt pelkkiin taidekokoelmatutkiniuksiin. Tosin hän tar
kasteli ja kopioi vanhojen mesta
rien tuotteita, jotka häntä miellyt
tivät. Hänestä kuitenkin oli pää
asiana vieraiden maiden todellinen
elämä. Miten syvälle esimerkiksi
F.spanjan elämä häneen syöpyi,
siitä on todistuksena useita kuvia,
joissa hän kuvaa Espanjan elämää
mitä taiteellisemmalla ja niestarillisemmalla tavalla.
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Nuoruutensa matkojen jälkeen
rajoittui Manet olemaan melkein
kokonaan laveassa Pariisissa. Ke
sät oleili hän maalla: Pariisin ym
päristöllä tai myös Boulognessa
Pohjanmeren rannalla. Taiteilija
ei elänyt vanhaksi. Viimeiset viisi
vuottaan oli hän vaikeasti sairaana.
Hän kärsi osittaisesta halvaukses
ta. minkä vuoksi kävi välttämättö
mäksi tehdä jalkaleikkaus. Viimei*

O lym pia,

set työnsä — erään pariisilaisen ke
säasunnon etualan ja muita tielpostikäsiteltäviä aiheita — suoritti
Manet sairastuolissaan. Hän on ne
suorittanut sellaisella itsensähillit
semisellä ja suuremmuudella, jossa
ei näe jälkeäkään sairaudesta. Ke
säkuun 30 päivänä 1883 kuoli Ma
net.
Manet sai elättäjällään sangen vä
hän tunnustusta. Emil Zola, suuri
kirjailija, oli yksi niistä harvoista
arvostelijoista, jotka tukivat Matietia alusta saakka. Suuri osa niinsanottua taidettaharrastavaa y lei-
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söä, vieläpä suuri osa vakavammis
ta taideharrastajista ja enemmistö
taiteilijoista pitivät Manetia rutto
na. Ensisikoina pysyivat virallis
ten taidenäyttelyjen ovet suljettui
na taiteilijan arvokkaille mestarite
oksille.
Vuonna 1863 sai Manet valmiik
si kuvan, joka on tunnettu nimellä
' ‘Aamiainen ruohistossa” ja joka

ka taidenäyttelyn tuomareista tun
tuivat mahdottomilta, mutta joilla
kuitenkin oli niin paljon taiteellis
ta arvoa, että niitä ei kokonaan us
kallettu sulkea pois näyttelystä.
Tätä taktiikkaa harjoitti Napoleon
kolmas, joka ei halunnut taiteilija
maailmasta saada itselleen vastus
ta. “ Aamiaisen” edessä “ reputet
tujen
näyttelyssä" tapahtui nyt

myöhemmin tuli kuuluisaksi ja säi
lytetään Louvre-museon erikois
osastossa. (Kuva sivulla 286).
Koskialalla näemme maalattuna
kaksi miestä ja alastoman naisen.
Kaikki kolme istuvat ruohistolla.
Vasemmalla etualalla on hiljais
elo! li sesti naisen vaatteet ja hedel
miä. Taustalla näemme kylpevän
naisen. Taulu oli nähtävänä vuon
na 1863 “ reputettujen salongissa” ,
jonne kaikki ne kuvat vietiin, jot-

skandaalinäytöksiä. Yleisö, joka
□ li kokonaan tottunut kuohittuun
uusklassillisuuteen ja siihen sisäl
tyviin historiallisiin pukukuviin,
oli kuolla harmista. Käsiä ristit
tiin ja Manet ai jolliin sulkea hullu
jenhuoneeseen. Me emme ymmär
rä nykyään, mitä ihmiset oikeas
taan halusivat. Me olemme käy
neet realismin koulun lävftse ja!
näemme tässä kuvassa luonnollis
ta. Vuoden 1863 ihmiset käsitti
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vät toisin. Porvaristo oli pelku
ruuteen tyytyväinen. Kun se “ ke
hitti'’ kulttuuria tai taidetta, niin
aiattdi se, että se saattaa tapailtua
vain siten, että omattiin menneiden
aikakausien huonekaluja ja puku
ja
Porvaristolla ci ollut mitään
luottamusta omaan aikaansa ja
omaan näkemykseensä ja protes-

F . M a u ri:
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liän osoitti heille, että nykyisessä
porvarillisessa yhteiskunnassa saat
toi, verrattuna vanhaanaikaan, (Jo
inkaan ja renesanssiin, aikaansaa
da suurta taiteellista esitystä, voi
makkaampaa taiteellista ilmaisua
eloisasta todellisuudesta ja että ei
ole välttämätöntä itseään histori
allisesti verhota.

K e is a ri M nxfnifUimln telotus.

teerasi sitä vastaan, kun maalari
uskalsi kuvata aikansa kuvaa, ni
mittäin kahta miestä vuoden 1863
limuissa kahden alastoman naisen
kanssa eräässä pariisi laisessa puis
tikossa. Että Manet tässä kuvassa
ja kaikissa, mitä hän maalasi, oma
si itsepäistä rohkeutta todellisuu
teen — sitä piti porvaristo erittäin
pahana, vaikka sen olisi perimmil
tään liitänyt olla kiitollinen, koska

Näytelmä, joka syntyi Aamiaiskuvan takia, uusiintui, kun Manet
asetti näytteille “ Olympiansa” , jo
ka sittemmin rauhoittuneen ihmis
kunnan aikana on saanut kunniapai
ka n — hyvin ansaitun — Louvremuseossa. (Kuva sivulla .287). Vuo
den 1865 taidenäyttelyn johtokun
nan täytyi asettaa kaksi vahtia ku
van eteen, suojelemaan sitä katseli
joiden töyttäyksiltä ja repimiseltä.
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Mitä tässä kuvassa sitten on? K u 
ten tämän kirjoituksen oheen liite
tystä jäljennöksestä näemme, esite
tään siinä pariisilaista krisettiä le
poasennossa ja hänen musta palve
lijansa tuo hänelle kukkia. Ei löy
dy alastomuu skuvaa. jossa olisi
maalauksellisesti niin perinpohjai

suutta. He tunsivat, että tämän
kuvan oli valmistanut mies, joka
oli tottunut totuutta puhumaan ko
rulauseitta ja esittämään sitä voi
malla, ilman koreihta.
Yiliattiin katkerasti oman aika
kautista taidekäsitystä. Vihattiin
Manetin ominaista suuruutta.

ne» ja vapaa kaikesta keinotekoi
sesta lisäyksestä. Mutta oikeas
taan tämä yleisö ei ainoastaan alas
tomuuteen hyökännyt; hyvät parii
silaiset olivat tällä alalla tottuneet
aivan toisiin seikkoihin. Samat parisilaiset elostelijat, jotka irstailus
sa aikansa kuluttivat, kiukustuivat
tämän kuvan suhteen, koska —
niin koska tässä kuvassa lujasti,
siveellisen lujalla ilmaisulla kuvat
tiin elävää, ajanmukaista todelli-

Samalla tavalla vihattiin myös
kuvaa
“ Maxmilianin
telotus
Meksikossa” , tuon habsburgilaisen
kuolemaa, joka T.udvig Napoleonin
seikkailujen kautta asetettiin koet
tamaan Meksikoon keisari valtaa.
(Kuva sivulla 289). Tällä kuvalla
tahtoi Manet iskeä epäsuorasti
Ranskan silloista keisarivaltaa teh
den Napoleonin vastuunalaiseksi
Meksikon seikkailuista — kuten asi
anlaita olikin. Hallitus myönsi is
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Pitkän aikaa uskottiin Manetia
kun sattuneen kieltämällä taulua
asettamasta näytteille. Samanlai voitavan lyödä yhdellä ainoalla is
sia tunteita herätti porvaristossa kusanalla. Häntä nimitettiin im
Manetin kivipiirros “ Pariisin To pressionismin isäksi. Impressionis
ripäivät” (jäljennös sivulla 288). mi on taidesuunta, jossa esitettävää
Tätnä kuva esittää kohtauksen Pa ei kuvata yksityiskohtaisesti, vaan
riisin kommunista keväällä 1871. hetkellistä vaikutusta suurpiirtei
Aineen puolesta liittyy se uuteen sesti.
Impressionismi tuli taideparrek
vallankumoukseen, kuten se myös
taiteellista vallankumousta merki si, jolla voitiin ilmaista kaikenlais
ten kuuluu uuteen, nuorempaan ai ta hermostunutta siveltelemistä.
kakauteen. Kuva ei enää voi olla F.paämättömästi Manetilla on pal
yksinkertaisempi ja samallakertaa jon tätä taidetyyliä, mikä niin suu
mieltäkiihoittavampi. Siinä näkyy resti vastaa myöhempää yhdeksänkappale muuria, kansalaissodassa nettätoista vuosisataa ja epäilemät
ammuttu sotilas, parta Napoleonin tä oli hän — niin paljon kuin yk
tapaan leikattuna, siviilipukuisen silöstä sitä voi sanoa — tämän la
kaatuneen jalat ja vasemmalla rum jin synnyttäjiä. Mutta impressio
pu. Mikään ei näy oikein tark nismi on vain väline hänen taitees
kaan. Mutta jos silmä koettaa kä saan, eikä itse hänen taiteensa.
sittää kokonaisuuden kokonaisuu
Manet kuvasi aikansa elämää sen
tena, katoavat kaikki yksityiskoh kaikissa
ilmenemismuodoissaan,
dat* jälelle jää vain suunnilleen to maalaten; naamiotanssiaisia, puis
dellisuutta vastaava kokonaiskuva. toissa soittoa kuulevia ihmisjouk
Tämä kuva on suuremmoinen. Se koja. kapnkkatanssijattaria, kapakkuvaa kuoleman kauheaa rauhaa katarjoiiijalttaria, merikuvia, barhyljätyssä suurkaupungin sopessa, rikaaditaisteluja, pesijättäriä, —
se on kuva, johon sisältyvät edellä- lyhyesti kaikkea, mikä hänestä tun
käyneen hetken kaikki hirveät tuo tui eloisalta ja kuvaamisen arvoi
kiot, kaikki ne kuoleman tuskat, selta.
jotka siinä, kun muuta tietä ei enää
Mutta hän ci tyytynyt pelkkään
ollut, ovat purkautuneet kauheaan luonnon jäljittelemiseen. Esineen
ratkaisuun
kansa laista istelussa. ja kuvan välissä oli tärkein, hänen
Kuva on raju ja kuitenkin niin rau taiteilijahenkensä. Tämän maala
hallinen. Se on äänetön ja kuiten rin rikas taidetunne teki todellisuus
kin huutaa se ihmisille niin kuulu kuvat niin voimakkaiksi ja merki
vasti kuin kuva voi sen tehdä.
tyksellisiksi, että ne määrätyn ajan
Yleensä kaikkia Manetin tauluja jakson ilmaisuna säilyvät ikuisesti.
vihattiin. Aina tunnettiin niiden Hänen tauluistaan tunnemme P a
takana olevan hetteen, joka koko riisin vuodelta 1860 tai 1870 yhtä
naan pyrki todellisiin ilmiöihin. hyvin kuin tunnemme Periklecn ai
Ja kun porvarillisella herkuttelija- kaisen kreikkalaisen maailman sen
niaailntalla oli kor ulan seinen taide aikaisen kuvanveistäjän Fidiaksen
maku. oli 'sellainen todellisuuden veistoksista.
mies kuin Manet heistä epämielui
Ja niin on Manet, joka ei kos
nen — aivan kuin olisi hän sellaisen kaan käyttänyt antiikin muotoja,
ajan paha omatunto, joka ei omaa kuitenkin klassikko — aikakauten
rohkeutta todellisuuteen.
sa klassikko.
EBBE)

