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L IE B E R M A N N

Eräs t[p!fhätisiön maalari
Kirjaili [itlbclm / lausrnrtein

Kai k i inhim illiset asiat j tuntuvat
yhteiskunnallisista oloista. Niinpä ku
vaam ataidekin kaikilla k ehitysusl e li
laan riim uni yhteiskunnallisista olo
suhteista. V anha itäm ainen taide
kuvasti tullirajan itäm aista itsevaliitilla. Kntlaajan kreikkalainen taide
kuvasi sei viisti V anhan-K reikan pm—
varilli.sen kansanvallan ihm is-ihannetta. Läinsi-europalalneu keskt-ajaii
taide — ranskalainen, italialainen,
saksalainen — oli säädyllistä, femlaalistit ja papillista. sillä ru htinaat, aate
li ja napit td ivat silloin vallassa. Mut
ta sitä m ukaa kuin kaupunkien por
varisto kehittyi, tuli laide sisä Itiinsä
ja m uotonsa puolesta porvarilliseksi.
He tap ahtui varsin loistavalla tavalla
H ollannissa ITtllii vuosisadalla, jolloin
huom aluim m at taiteilijat H ollannissa
olivat K em lirundt ja Krimz Hals.
N ykyään vihdoin, alkavalla työväen Juoitan valtiollisen, tai on del Ksen Ja

yli te iskun (tulisen itsensä vapauttam i
sen aikakaudella, saa taide sosialisti
sen sävyn.
(aikuisia ovat jo nykyisin työväelle
ystävällinen taiteen teokset. Helgias:a loi valtava ('onstantin Meunier
m uutam ia vuosia sitten pronssisen
vuori työni lest.vyppinsä. Pariisissa piir
telee yhä vieläkin parhaissa voimissa
Theophil «teinien*) [tanskan pääkaupunaiit ly idä isiä. Saksassa h e rä ttä
vät sosialisti K äthe Kollvritzlti kaiver
retut levyt i kupari painokset), joilla
saa nähdä köyhälistön epätoivoisen
olem assaolontitisteiun kuvausta, kalk
kien kansan ystäväin Ja kaikkien tai
teen tosiystäväin ihailua.
Y hteiskunnallisten taiteilijain jo u k 
koa ei ole tässä vielä läheskään ko*1 «tein lei n istu j u laista a n kirjotus
•Sä kehissä" lähitulevaisuudessa. H ä 
nen plirmVsiensa jäljennöksiä tulee
useita.
Toi m. huom .
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konaisuudesriian lueteltu. M uita sen
sijaan. että ryhtyisim m e luettelem aan
nykyinen työväenliikkeen aikakauden
yhteiskunnallisin tai sosialistisin tai
teilijoita. ottakaam m e m ieluum m in
heitliin joukostaan m uuan yksityinen
m estari ja koettakaam m e tu tk ia hä
nen taid ettaan hiem an syvällisem min.
T aiteilija, jonk a nyt esittelem m e, on
yksi aikam m e suurim pia. Hiin on
enem m än kuin kukaan m uu avannut
Saksassa tietä uusai ka laelle m aalaus

l-iehertnann:
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taide — ja senaikuinen taide yleensä
— oli jak aantu nut ..kahteen leiriin.
Toiset väittivät, ettei talteen pitäisi
nltaa aih ettaan elävästä, todellisuu
desta — sillä täm ä todellisuus on "ru 
m aa" —, vaan täytyisi m aalata suu
ren) ma n ja kauniim m an m enneisyy
den huom attavia tap auksia ja kau
niita pukuja. Toiset taas sanoivat:
Ki niin, vaan pii in vastoin m eidän tu 
lee kuvata omaa. aikaam m e, n ä y ttä
köön se m illaiselta tah ansa; sillä ai-

lialu verkkojen paikkani uinen.

taiteelle. Sam alla on hän myös teh
nyt eräälle suurelle Internationalele,
m aalaustaiteen vallankum ouksellisil
le. m aailm anhistoriallisen palveluk
sen.
Max I-ielierm ann syntyi Berliinissä
Maksalle vallankum ouksellisista ta 
pahtum ista niin rikkaana vuonna
1849. H än oli rikkaasta juutalaises
ta ylim ysperheestä. N iinpä eivät hä
nen taiteellista kehitystään estäneet
kään ielpähuoiet. jotka niin m onen
voim at ovat m usertaneet.
K un hän an tau tu i taiteelle. Joutui
hän pian tienhaaraan. Saksalainen

tinastaan siiloin on taide todellisia
ja voim akasta sekä tosieläm än tä y t
täm ää, kun se on syntynyt nykyai
kaisen eläm än hädästä ja tuskasta.
Oman aikansa m ukana kulkeväin
taiteilijain joukko oli pieni ja halvek
sittu. V arakkaan yleisön Ja viran
om aisten suosion saavutti akadem ikko K arl von Piloty, jo k a m aalasi vai
kutusta lavot tele via. teatterim aisosti
esitettyjä kuvauksia. Toinen sam a Hai
sen tyylin m aalari oli W ilhelm Au
gust K aulhach. Kun hän m aalasi, pi
ti hänen esittää ain akin viim eistä
tuom iota tai room alaisia Jerusalem ia
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hiivit täm ässä. se h li vähintäin kolm en- teen puolelle aikom uksessa teh d ä tä 
kym m enen neliöm etrin suuruisilla m ä taide radikaaliseksi ja vetääkseen
siitä kaikki johtopäätökset. Lleber] ii nakiLtigmitaii hiilin.
N äitä pöyhisteleviä m aalareita vas rnann oli m elkein alusta alkaen “re a 
tat sn seisoi kaikkein ensiksi toisesta listi’': s. o. todellisuuden intohim oi
leiristä eräs lähes yksinään: Breslaus- sesti tunteva m aalari, kaiken onton
sa syntynyt da osaksi Berliinissä, osak k a u n e usm aa lauk sen vih aaja.
Ijieherm annllle o:l kenties tässä
si Pariisissa työskentelevä Adolf Itenscel. H än rohkenl Jo 1846, keskellä päätöksenteossa m erkityksellinen h ä 
n. s. “suurten" historiallisten kuvien nen juutalainen syntyperänsä. Ju u ta 
kukoistusaikaa, m aalata ykslnkertai- lainen tuntee, vaikkapa hiili olisi ri-

laeiterm ann:
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sesli tavallisin, uusii Iltaisen vuokra tu 
lon ja sen lisäksi pari m aassa m akaa
vaa työni iestä. V. lKtiU m aalasi suma
taiteilija väkeä täynnä olevan ravinto
lan ja lopulta rohkenl hän kaikkien
"kauniin" m aalaajien suureksi k au 
histukseksi m aalata kuvan tehdastyöstäkin: se on se kuva. joku siitä
pitäen on tullut kuuluisaksi yli koko
ICutopan nim ellä "H auta valssilaitos".
Lteheriiiariii ei kauan epäillyt, m i
llin päin hänen oli m entävä. Hiin liit
tyi m elkein heti terävän vaistonsa oh
jaam ana, Mantteli» tosiperäisen ta i

kaakin. helposti vastarintansa nouse
va n, sillä porvari Uinen yhteiskunta Oi
anna hänelle kuitenkaan täy ttä tu n 
nustusta, Siten liittyy juutalainen,
m ihin hän tnlleekin, helposti rad ik aa
liseen. vallankum oukselliseen v irtau k 
seen. Ja niin on juutalainen Lieberm ann tullut Saksan m aalaukselle,
jopa suuressa m äärin m aalaustaiteel
le yleensäkin siksi, m iksi juutalaiset
M arx ja Hansalle ovat tulleet Saksan
ja koko m aailm an köyhälistölle.
Juutalaisen mielen vastarintaan
taipuva pohjasävy oli toisessakin suh-
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tees3a eduksi. T äm ä pohjatu unelma
ei Johtanut taiteilijaam m e ainoastaan
itsepintaiseen vastalauseeseen viralli
sen m aalaustaiteen pdyhistynyttä ole
m usta vastaan, vaan my (iskin voim ak
kaan vastalauseen tekoon kiihko-isä n m aallisuutta vastaan. K uten tunn et
tua, oli v:na 1870— 1871 Saksan por
varisto sodassa ranskalaisen keisari
vallan Ja ranskalaisen porvariston
katissa. Syntyi m olem m in puolin suun
nattom an katkera kansallisviha. U eliermnrmiin ei tilm ä viha tarttunu t.
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löytänyt yhden m ieltäkiinilittävän
edustajan toisensa jälkeen: siellä oli
1’nurbet. Joka on m aalannut kuului
san "Kiven hakkua ja ” kuvan ja m on
ta m uuta köyhällstötaulua, sieltä oli
-Vlillet, tuo valtava ranskalaisen m aalaisköy hälistiin kuvaaja, siellä oli Manet, suurkaujiunkieiäm än nerokas
esittäjä.
Liebei-inann on täysin tietoisesti e t
sinyt H anskassa näitä vaikutuksia.
Maiden vaikutusten alaiseksi on hän
tarkotuksella antautunut. Niin oli en-

läelierm am i
KALATKHTAASSI
Kun täm ä taiteilija m aailm ankansa nen M arx saanut ranskalaiselta yhteis
laisen ennakkoluulottom uudella tuli kuntafilosofialta tuntuvia valkuiteitu
vilku li letuksi, e itä m aalaus Katiskassa Hanskan sivistys oli ihan joka suh
oli paljon pitem m ällä kuin Saksassa, teessa saksalaisen vanhem pi sisar: yh
ei hän h etkeäk ään aik aillu t pudistan teiskunnallisessa ju myöskin taiteelli
kengistään uuden Saksan valtakun sessa. Saksalaiset esiintyvät ran sk a
nan tom uja ja suunnata kulkuansa laisen alkuunpanon johdonm ukaisi
kohti H anskan pääkaupunkia. Keu- na, sitkeinä ja järjestelm ällisinä edellistis-sosialinen m aalaustaide oli to  leellkehittäjinä.
siaankin H anskassa pitem m älle kehitVh teisk un nai lisistä syistä
nim it
tyny kuin .Saksassa. Sen oli jo Men- täin juutalaisen alkuperänsä vuoksi —
zel havainnut: ja sentuhden oli hän kansanvaltaiseen Vastustukseen, uppokin m onet eläm änsä parhaim m at ajat sitsioniln, yleism aailm allisuuteen, kosviettänyt Pariisissa. T ässä kaupun- mopidit ismiin ja hu Humisee il m ielen
itissa oli yhteiskunnallinen realismi laatuun taipuvaisena löysi iäeberm ann
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lien vallankum ouksellisten ranskalais
ten esikuvien pariin. Ja nyt syntyi
yhteiskunnallfsreulistinen m aalaus toi
sensa jälkeen. Hilloin maniasi Lieberm ann vanhoja ja nuoria työläisnaisia,
jo tk a nyppivät hanhista höyheniä a u 
tiossa työsnnjassa. H än m aalasi köy
hin lii. talonpa) ka iskänsä a, joka tu n ti
kausitta in pahassa ruum iin asennossa
kaivaa m aasta, perunoita. Hän m aa
lasi työm iehiä ja -naisia, joiden täytyy
taa ta a aatelisi! ovi n sokeri juuri kas-

v errata Mantteliin: vuosia sitten kuol
lut. Jozef Israel s. Heimolaiseen ja suu
reen yhteiskunnalliseen realistiin Is
raeliin tunsi Lielierinann kovasti kiin
tymystä, M utta ei niin. että Lleberm ann olisi orjallisesti an tau tu n u t tätä
m estaria Jäljittelem ään. IJeberm ann
katseli sittenkin vapaasti ja itsenäi
sesti m aailm aa. Siten syntyivät hol
lantilaista rannikko- ja kaupunkiköyhälistöä esittävät ihm etyttävät kuvat:
tyttöjä, joiden täytyy kovan m erituu-

m aiila. Hän m aalasi nuoria ja Van
hoja raatajan a isiä, jotka päivät pääs
tään istuvat ahtaissa, työhuoneissaan
rivittäin kehnoilla penkeillä ja laitta
vat kasviksia säilykeastioihin. ettei
rikkailta m inään vuoden aikana puu t
tuisi m ieluista herkkua. H än m aalasi
pellavatyöntekijättäriä, jotka aam usta
varhain iltaan m yöhään koleissa työ
huoneissa kehräävät la n kujaan.
M uutam at sellaiset laulut eivät kui
tenkaan syntyneet 1’ariislssa, vaan
Hollannissa. I'a riisistä muni ti Liekorm ann nim ittäin Hollantiin. A m ster
dam issa asui eräs m estari, Jota voi

ien pieksäessä paik ata veljiensä ja
isäinsä verkkoja, hollannittaren. joka
viheliäistä rik kau ttaan , k ah ta laihaa,
vuohta, vetää perässään harm aan vi
hertävä in h le k ka n u m niien, karujen
m aisem ien läpi, vanhan hollantilaismiehen. joka konttineen istuu k u rju u 
den surk astu ttam an a kovaa num m iruohoa kasvavalla hiekkatörm ällä, sit
ten vaivaistalon om pelevia ja neulovia
tyttöjä, ukkokotien vanhuksia, jotka
surkeissa m ustissa univorm uissaan is
tuvat penkeillään, paistatellen päiväs
sä koukkuisia, kuivettuneita, vähäve
risiä jäseniään.
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K alkilla tässä m ainituilla tauluilla
on yksi yhteistä: ne ovat kaikki lä 
peensä pohjim m aisen kansan kuvaus
ta. Se täytyy tässä sanoa. Sillä ilm an
m uuta realism in olem uksen el tarvitse
edellyttää, että sen tulisi olla kfiyhäli ston kuvaam ista.
Ju u ri sentähden on sanyen m ielen
kiintoista nähdä, e ttä taiteellisen rea
lismin vallankum ouksellinen liike itse
asiassa oli läheisesti liittynyt nouse
vaan sosialism iin. Realismi tarvitsi

U elierm ann:
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listöUlkkeen tulos. Täm ä liike on se
yhteiskunnallinen voima, joka auttoi
taiteilijaa, antoi hänelle rohkeutta py
sym ään kiinni realism issa, uskolli
suudessa elävää todellisuutta kohtaan.
•Ia kuten prolotarinen sosialismi on
nykyisyyden vakavin, syvin ja voim ak
kain sivlstysliike, niin tuli Lleberm anuln taide tositaiteeksi sanan syvim
m ässä m erkityksessä. T äm än taiteen
edessä k um artaa nykyään jokainen
taiteen tuntija.

1*1:Iti X tl-K i.M lI.l t

kansaa tullakseen suureksi. Ki ole
m ikään sattum a, että kaikki suuret
realistit ovat työskennelleet ennen
kaikkea kansan parissa; se on parem 
m inkin luonnonlaki. Realismi astui
taiteen m aailm aan vallankum ouksel
lisena m aalausta paha ja sentähden
täytyi sen väittä m ättöm ästi olla m yö
tätuntoinen vallankum ouksellisen val
tiollisen liikkeen. työväenliikkeen
kanssa. M olem m at voim at olivat toi
silleen sukua. Tässä m ielessä saata m 
me sanoa, että jonkun l-ielierm annin
yhteiskunnallinen realism i on köyhä-

T äm än taiteen arvo on ennen k a ik 
kea siinä, että L lebeim aiinilla yleen
sä oli todellisuuden uskallusta. Täm ä
uskallus, rohkeus, ei ole. kuten olem 
me nähneet, m itään ehdottom asti itT
sentään ym m ärrettävää. Löytyyhän
vieläkin ihmisiä, jo tk a väittävät, että
laiteen on vaan näyteltävä "kaunis
ta ” . eikä ••rumaa'': että taiteen pitäisi
olla "m iellyttävää". Ihm iset, jotka
niin arvostelevat, toivovat taiteesta
m itä su urin Iinassa m äärin epäsiveel
listä Ja epä taiteet lista: eläm ästä luo
pum ista ja sam alla totuudesta polk-
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keam ista. Todellisuudessa on vain »e
taiteenisesti hyvää, m ikä jonkun ajan
sisim m ästä eläm ästä kum puaa. K ai
ken hyvän taiteen velvollisuus on esit
tää asiat niinkuin ne ovat. Taiteessa
on sam oin kuin politiikassakin: vai
kenem inen ja kaunistelu kaikkein pa
hinta. Vaati hän L astallekin aikoinaan
politikoitsijoita puhum aan asioita niin
kuin ne ovat. T äm ä Lassallen vaati
mus ei vähim m in koske taiteilijoita.
M utia se m itä on olem assa, voidaan
tuoda ilmi hyvin erilaisin keinoin:
voim akkain ja heikoin. V aan ihm eel
listä on: suuri, eloisa ilmiö tekee taiteeliisenkin hengen suurem m aksi.
Goethe on kerran sanonut: "N ytpä
m inä tällä hetkellä tiedän, m ikä tai
teilijan tekee — täysinäinen, tunteen
kokonaan valtaam a sydän."

Vi ka l leen Ien Utu m Isossa
Lieberm annista voidaan sanoa: h ä 
nen avoin, kokonaan tunteelle avoin
taiteilijasilm änsä on hänestä tehnyt
suuren, yhden suurim m ista m aala
reista. Ja siinä on hänen laitecnsa
toinen arvopuoli, että hänen taiteensa
on nerokas ilm aisu keino. T äm ä il
m aisukeino tuo taidekieleen nim en
"Im pressionism i" tai “plelnariam i".
Näm ä raiiskäktiset am m attisanat m er
kitsevät "vaikuteim am aaiausta" ja
"valoista m aalausta’’ tai "vapaa ilm am aalausta”.
Virallinen vanhoillinen m aalaus,
sem m oisena kuin sitä ennen Lieberm annia harjotettiin. on tullut häm ä
räksi. He oli huoneilm assa, atelierissa syntynyttä m aalausta. Sitten tuli
Lieherm ann ja repi ovet ja ikkunat a u 
ki. Silloinkin, kun hän m aalasi sisä
kuvia. saivat valo ja ilm a vallan u u 
den, ennen tuntem attom an m erkityk
sen. Vaan m ieluim m in vaelsi Lieberm ann Varilaa tikkoineen, m aalausteli

ne ineen ja kankaineen vapaaseen
luontoon. Niin m aalasi hän tuulessa
ja tyynessä, sateella ja päivä »pais
teessa. Riko »e ole sam aa kuin val
lan kum ouksellinen jouk ko m u rtaa sa 
laperäisten ha liituskabi nettien ovet ja
raastaa politiikan ulos vapaaseen il
m aan. auringonvaloon, sateeseen, k a 
tujen pyörretuuleen ?
Valuisit m aalaus, m aalaus vapau
dessa on. kuten san at kuuluvat s a 
m alla "vai k u tel nm -m aalausta". V an
hoillisen tyylin m aalari istuu työhuo
neessaan ja katselee m aalattav aa esi
nettä huolellisella tark k u u d ella k a i
kilta puolin. H än m aniaa tu rh a n ta r
kasi!. saivartelevaati, m elkeinpä voi
taisiin sanoa virastom aisesti. Toisin
impressionismi. Se heittää reippaan,
ta rm ok kaa n. kesk itety n si) mäy kseti
esineeseen. Se ei niio yksityiskohtia.
Se näkee vaan kokonaisuuden. J a niin
se myös m aniaa: se kuvaa reippaasti,
se m aulaa levein, yhteenkokoavin ve
doin. se ei m aniaa (käyttääksem m e
vertausta talouseläm än piiristä) vähittiiiskuuppiaan. vaan tu k k u k au p 
piaan tavoin, se ei m aulaa (yhteiskun
nallisesti puhuen) yksilöi! istyttäen.
vaan kollektiivisesti, joukotta in. P ä ä 
asiana ei silloin koskaan ole yksilölli
syys tai joku yksilö, vaan on aina jo 
tain persoonatonta, jotain itm a-aaltoa.
tai tulovaikutusta, tah i joku hetken
tila. tai inualaistunnelm a. Ja vielä pis
tää silmiin täm ä: itseäänkään ei ta i
teilija koskaan tunge esiin. H än ta h 
too vaati palvella. Hän tahtoo — k u 
ten Schiller kerran G oethesta sanoi:
—- "laatia lain kohteesta'’ — se m er
kitsee: ilm aista puh taasti asiallisesti
m itä näkee. J a eikö täm ä m aalaam i
nen nyt ole sam aa kuin että politii
kassa lii keittivät kansanvaltaiset jo u 
kot ovat kalkki kaikessa? Silloinkaan
el ole aik aa yksityisiä varten. K aik 
kien täytyy alistua yhteistahdon alle.
Kiten on L ieberm annin taide m ei
dän aikam m e yhteiskunnallisten olo
jen todellinen tulos. Tosin hän ei itse
kutsu itseään m iksikään poliittiseksi
sosialistiksi. M utta sehän ei todista
m itään. Sillä aivan epällem ätöntähän
on: tahtoen ja tietäen lal tah to m at
taan ja tietäm ättään on Lieberm ann
etäs historiallinen rajakivi siitä ih a
nalla tiellä, joka k an sat vapauteen
johtaa. J a m eidän asiam m e suuruu
desta on ihm etyttävänä todistuksena
se että — itse tietäm ättään ja tahtom altaankin — täytyy aikam m e jokai
sen suuren voim an u h rau tu a m eidän
hyvä k se m me.

