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Honore Daumier -- köyhälistöläis-
taiteilija

‘ “Die N eueZeiP ista”  P . T . Schulten mukaan

M o n o n - M au m lt-r ( v a lo k u v a )

M arx sattuvasti sanoi, että 
suuren Hanskan vallankumouk

sen inahtava surunäytelmä uu
distui pilakuvana vuoden 1848 
helmikuun vallankumouksessa ja 
sitä seuranneissa luokkataiste
luissa. Harvoin on historiassa 
ollut aikakautta, joka olisi tar
jonnut enemmän ivan aihetta 
kuin tämä aika. Porvariston 
vallankumouksellisuus oli vuo
teen 1830 mennessä supistunut 
aiteliin korulauseisiin, joilla koe
tettiin verhota varsin itsekkäitä 
ja rumia pyyteitä. Tällaisilla 
fraaseilla onnistumatta yritettiin 
osoittaa, että kuninkuuden ja 
sen kanssa liittoutuneen suur- 
rahavallan vastustaminen olisi 
ainoa, mitä tarvittiin luodakseen 
itselleen ihmisyyden esitaisteli
jan sädekehän. Vuoden 1848 val
lankumouksessa vuodatettu työ
läisten veri yhä selvemmin osoit
ti vapatisfraasien onttouden, jo 
kaiselle kävi selväksi, että ne 
olivat vain likainen rääsy, joka
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V a lim ie n  Su reva uusi vuosi.

haalittiin näyttämölle vaikutuk
sen tekemistä varten ja niiden 
alla piilevän typeryyden ja ah
neen riiston peittämiseksi. J a  
tämän porvarillisen “ vapauden- 
kauden” sopivaksi päätckohdaksi 
tuli Ranskan kolmas vallanku
mous, jolloin seikkailija ja  maan
kiertäjä Louis Napoleon varasti 
lihavan saaliin rähmästelevän 
poroporvariston nokan alta ja 
pystyttäen vähäksi ajaksi Rans
kan toisen keisarikunnan maail
man ilettämi seksi ja  na urat ta
in i seksi. “ Taantuvaksi vallanku
moukseksi” on Karl M arx sattu
vasti nimittänyt tämän aikakau
den. Mutta sen pyörteistä ja 
sekamelskasta valtavasti alkaa 
kohota kaikkien polkema ja  syl- 
kemä luokka, köyhälistö, jota 
siihen asti oli käytetty vain kuu-' 
mien pähkinoitten uunista esi lie
ot ta mi seksi porvariston hyväksi, 
mutta joka nyt alkaa kyllästyä 
tähän tehtävään ja  löytää oman 
taistellullansa.

Yksi tämän aikakauden huo

mattuja henkilöitä, jonka elä
mäntyössä hyvin kuvastuu ajan 
henki ja pyrkimykset, on tunnet
tu taiteilija Honore Daumier. 
Purevalla ivalla ja  sattuvilla 
k ynän vedoilla on hän ikuistut ta
nut meille tämän mädäntyneen 
aikakauden.

Daumier syntyi helmikuun 26 
päivänä 1808 Marseilles’in kau
pungissa. Hänen isänsä oli lasi- 
mestari, joka kuvitteli oievansa 
suuri runoilija ja senvuokst 
nimitti Pariisiin tullaksensa siel
lä kunluisaksi. Häneltä täydel
lisesti puuttui runoilijan lahjo
ja ja yrityksensä senvuoksi epä
onnistui. Mutta pojalle tarjou
tui Pariisiin muuttamisen kautta 
tilaisuus kehittää epäämättömiä 
piirustajataipuinuksiaan. Oltu
aan muutamia vuosia kauppa- 
alalla hän sai muutaman piirtä- 
mänsä pilakuvan kaupaksi “ La 
Carricature” -lehteen ja siitä al
kaen oli hänen tai teili j auransa 
varma. Pääasiallisiin man elä
mäntyönsä suoritti hän vuonna 
1832 perustetussa sanomalehdes
sä "Charivari” .

D iium icr: K a k s i loi järin .
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D a u m l e r :  F y y k l n p e s i j ä - v a i n i o .
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Kerrotaan, että kun Dionysios 
pyysi 1‘ lato’lta. kuvauksen Athe- 
nan elämästä, tavoista ja laeista, 
!*lato lähetti hänelle pilanäytel- 
mitn kirjot ta jän Aristophanek- 
sen kirjoittamat teokset. Niinpä 
voi sanoa Daumierin elämäntyös
täkin. että hänen pilakuvansa 
Ranskan porvaristosta paremmin 
kuin mikään muu kuvaavat pu
heena olevaa aikakautta. Daumi
erin herkkä silmä säälimättö
mällä tarkkuudella piirsi kaikki 
tuon ajan huoma tuiminat ih
mistyypit. Kuningas, hänen mi
nisterinsä, parlamentin edustajat.

tuomarit, luiuskakauppiaat ja 
muut porvarit, kaikki Ranskan 
yhteiskunnalliset laitokset, ku
vastuivat hänen työssänsä ver
rattomalla, pistävällä ivalla. Hän 
omasi ihailtavan tarkan silmän 
ja aikakautensa edustajain ruu
miin muotojen takaa näki hän 
kaiken sen vääristetyn, koomilli
sen, pilkattavan, jonka vääristy
nyt aika heille antoi. Mutta pu- 
revimmassakaan ivassa ei hän 
koskaan ollut ilkeä. Viha ja il
keys olivat hänelle vieraat, Hä
nen olemuksensa pääominaisuus 
oli suuremmoinen hyväluontoi- 
suus ja hän horjnmattomasti 
luotti ihmiskunnan kehitysmah
dollisuuksiin. Hän seisoi aika
laistensa keskelle ei kylmänä ja 
ivallisena sivustakatsojana, vaan 
eli ja kärsi muitten mukana. 
Hän ivasi aikalaistensa tekopy
hää fraasirikkautta, mutta hän 
varmasti luotti siihen, että va
pauden sanat, joita silloin niin 
suuresti väärin käytettiin, ker
ran muuttuisivat todellisuudeksi.

1 lanen taiteilijasilmänsä ihaili 
H voimakkaita ihmisliha k siä. Hän

D aum ler: “ Taivitiin luonteja”
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erikoisella hartaudella otti aihet
ta proletaari luokan miehistä ja 
naisista vakavampia teoksiaan 
varten. Niissä hän näki väären
tämättömän uhkaavan voiman.

Tämä voiman ihaileminen kiin
nitti hänen huomiotansa työläis
ten nousevaan liikkeeseen ja

kauneutta ja  vähemmän vää
ristyneitä (tilakuvia. Mutta juu
ri (tilakuvillaan hän tunnontar
kasti kuvasikin aikansa luonnet
ta. siten eittämättömästi todista
en materialistisen historiankäsi
tyksen paikkansapitävyyden tai
teenkin alalla.

D a u m le r :  V e r i lö y ly  T r a i is n o n u li i  lo u h ii tn.

vaikka ei hän itse kuulunut mi
hinkään varsinaiseen työväen
luokan toimintaan, hän taiteel
laan ehdottomasti myötävaikut
ti tehokkaan yhteiskuntakritii
kin hyväksi. Hän inhosi aikan
sa porvarillisuutta, eikä voinut 
siitä piirtää muuta kuin vääris
tyneitä pilakuvia. Ja  (diakuva
na esiintyikin tämän porvarilli
suuden vaikutus yhteiskuntaelä
mään. Mutta hänen mielensä 
paloi'puhtaaseen ylevään taitee
seen, joka antaa ihmiskunnalle 
kauneuskäsityksiä; sen vuoksi 
hän ynunärsikin niitä yhteiskun
ta virtauksia, jotka tahtoivat luo
da tilan, jossa ihmiskunta on va
paa vääristelystä, saastasta ja 
sorrosta. Hän ihaili kreikkalais
ta taidetta ja hänen vakavissa 
maalauksissaan kuvastuu ylevä 
taiteilijahenki, joka tois* 11aisis
sä oloissa olisi luonut enemmän

Kolmekymmentäluvun vie lä
laimi s ta maton vastustushenki, jo
ka puhkesi huh tik. 1834 sanka
rilliseen kapinaan, kohotti Dau- 
micrin yhteiskuntaruoskan an ka
ri inpi in iskuihin. 'laa  n tum uk
sen edustajat, ministerit ja par- 
lamenttimiehet, muodostuivat hä
nen kuvansa alta kaiken ilettä- 
väisyvden perikuviksi. Hän nii-

Daiim lt-r: C likiuivu k ilju i uija.
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(Ien naamoihin piirsi kaiken sen 
ilettävän, kauhean ja taantumuk
sellisen, minkä he Uiiniinnatlaan 
edustivat ja iskunsa osuivat oi
keaan paikkaan. Transnonain 
kadulla tapahtuneen verilöylyn 
johdosta piirtäniänsä kuva muo
dostuu tuliseksi vastalauseeksi 
sotavallan julmuutta ja eläimel
lisyyttä vastaan. Ja  kapinan

tää, niihin alennustilaan porvaris
to on ajanut vapausaatteen.

Vuonna 1835 tehty murhayri
tys kuningasta vastaan antoi 
porvareille k a ti van kaivatun ti
laisuuden puhevapauden rajoit
tamiseksi. Se näkyy pilalehdis- 
täkin. sillä nyt pitkäksi ajaksi 
katoavat niistä Daumierin kuvat, 
eikä hän tällä ajalla suostunut

TiisnvjiJtii p u  liri is i t tä  U ilo u  k u n ln k i iu l l l s i s tn  m in i s te r e i s t ä .

jälkeen, kun kapitalismin käty
rit, tuomarit, lopettivat sotaval
lan alkaman pyövelityön, hän 
kuvasi näitten tuomarien naa
moihin kaiken tuntemansa inhon 
heidän edustamaansa vapauden 
tappamista vastaan. Hän kuvaa 
heitä pyöveleiksi, jotka kyyneli
sellä julmuudella kohottavat kir
veensä voimattomiksi lyötyjä or
jia vastaan. Vuoden 1830 kaa
tuneitten muistoille edustamis
taan kuvissa hän iskevästi näyt

in i h i n k ä ä n “ puolueettomaan”
työhön lehdissä. Hän omisti ai
kansa hiljaiselle työlle vakavam
pien kuvateokseensa ääressä, 
mutta ollen kaukana pulppuavas
ta elämästä hän menetti paljon 
voimastansa. Hänelle oli vält
tämätön läheinen kosketus jouk- 
koelämän kanssa.

Vuosi 1848 toi uuden vallan
kumouksellisten voimien nousun. 
Daumier alkaa uudelleen esiintyä 
Hänen kuvansa nyt muuttavat
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luonteensa. Tähän mennessä 
hän ehti oppia, että eivät yksilöt, 
vaan järjestelmä sellaisenaan, on 
vastuunalainen meitä ympäröi
västä kurjuudesta. Hän vähem
män karrikeeraa yksilöitä, vä
hemmän hyökkää niiden kimp
puun, mutta sen sijaan saavat 
hänen teoksensa valtavampia, 
voimakkaampia piirteitä, kuva
ten yksilöitten takana esiintyvi
en voimien myllerryksiä. Mut
ta 1848 vallankumous verisesti 
kukistettiin ja Dauniier taas ve-

voima. Hänen kuvansa, “ Rata- 
pnilT jossa hän verrattomalla 
ivalla ja inholla kuvaa nousu- 
kaskeisaria, ei yksilönä vaan hä
nessä personoituna kaikki hänen 
aikansa edustama yhteiskunnal
linen petos ja saasta, pysyy py
syväisenä merkkikivena pilaku- 
vataiteen tiellä. Tämä kuva ai
heutti erikoislain, jossa kiellettiin 
hyökkäyksiä keisarin “ pyhää” 
persoonaa vastaan, ja  Daumieril- 
le koitui taas pakollinen työttö- 
myysaika. (“ RatapoU” siv. 302).

Dmimiei*: Jiionitilaiilu ,

täytyi pois pila lehdestään, Hän 
ei ottanut osaa siihen lyötyjen 
työläisten pilkkaamiseen ja so
tajoukkojen teurastnsinnon ylis
tämiseen, jota lehdet olivat täyn
nä näinä aikoina.

Mutta aikaa kului ja sekamels- 
kaisen porvarillisen poli tikan 
taivaanrannalle alkoi nousta rap
peutuvan Ranskan porvariston 
uusi peri tyyppi. Louis Napoleon, 
seikkailija ja maankiertäjä, joka 
kohotti keisarikuntansa mädän
tyneen yhteiskunnan mätäneville 
raunioille. Daninier astuu jälleen 
esiin ja  hänen kynässään on uusi

Vielä kerran hän esiintyi ai
kana, jolloin seikkailijakeisari, 
peittääkseen lahoavan valtansa 
li el posti voitettavaksi otaksutuil
la laakereilla, provoseerasi mie
lettömän ja onnettoman sodan 
Saksaa vastaan. Näinä aikoina 
Daumier voimakkaasti puhuu 
mielettömällä riistolla kahlehdi
tun kansan puolesta ja hänen tai- 
teensa jälleen kohoaa korkealle 
huipulle.

Ranskan poti tiilinen ja  talou
dellinen häviö sattui samaan ai
kaan hänenkin elämänsä murtu
misen kanssa. Elämänsä viimei
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sinä vuosina hän tuli sokeaksi ja 
kuoli äärimmäisessä hädässä. 
Hän kuoli 1879 ja  haudattiin 
kunnan kustannuksella yhteiseen 
köyhäin hautaan. Näin kosti hä
nelle porvarien yhteiskunta hä

nen verisestä pilkastaan. Näin 
se kiitti taiteilijaa, joka oli uh
rannut elämänsä työn intohimoi
sessa taistelussa kansan hyvin
voinnin puolesta.

□  □  □  a

Tehtaan tyttö

Pieni, hoikka tyttönen 
tehtaan telkehissä.. .
Mitä mietit poloinen?
Syömmes kai on pilvinen?
— Koneet jy s k a ä .. .  — Kuule s ä : 
Mit on tämä elämä?

Sinä olet vanki v a a n ...
Milloin vapahana?
Et sa ole maailmaan 
luotu vainen kuihtumaan!
Iän kaiken orjana 
et saa olla, norjana!

Nyt jo  täytyy sinunkin 
nousta, elos tähden!
Lyö s a ! Sua lyötihin.
Iske! Sua iskettiin.
Sano: jo  ma kostan sen 
kurjan orj uusi kehen!

Hento, hoikka tyttönen, 
silmät kyynelissä, 
älä itke poloinen!
Nouse, kosta, taistele!
Päivä koittaa, poistuu yö, 
loppuu kurja orjan työ!

Ada Penttinen.

SI O El EI


