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Francois Rabelais
E ri lähteiden m ukaan selosteU ut K . R.

“Sam aan aikaan kuin Lutherus 
Saksassa  heiluttaa raam attuaan tais
teluun paavinvaltaa  vastaan ja  M a 
chiavelli kuolee yksin  ja  hyljättynä, 
samaan aikaan kuin Savonarola  tulee 
poltetuksi polttoroviolla  ja  veri  vir
taa Tukholm an katuojissa —  nouse
vat eteemme eräät kasvot usvan kes
keltä, Rein-virran länsipuolelta^ ja 
vähitellen koko olennonkin äärivii
vat. K a ksi  ä lyk ästä  silmää hyvätuu- 
listen kasvojen  keskellä, jo tk a  hitaas
ti ve täy ty vä t  leveään hym yyn  ja  ä k
kiä p urskahtavat mehevään nauruun, 
vahingoniloiseen peikkonauruun, jo 
ka  kajah taa  taivaaseen saakka hänen 
huom atessaan, että kokonainen kap
pale maailmaa, koko keskiaika auk- 
toriteetti-ihailuineen ja  henkisine pi- 
m eyksineen —  auttam attom asti  n äyt
tää kulkevan kadotustaan kohti ’’.

Näin alkaa E rik  Lie selostuksensa 
Francois  Rabelais 'ista, satiirinkirjoit- 
tajien keskiaikaisesta  oppi-isästä, 
tästä ihmeellisestä munkista, joka ve
ti koko a ik ak au ttansa  huulesta ja  
parrasta, jo ka  oli samalla jumalan- 
kieltäjä ja  pappi, lääkäri  ja  kielimies, 
maanmittari ja estetiikko, insinööri, 
professori, taitava  anatoomi, arkki
tehti —  sanalla sanoen valistunut 
mies, taitava  ja  nerokas, m utta  en
n enkaikkea huikean rivosuinen ja  
karkea, pistävä, sarkastinen ä lyk
kyyden kaikkiin  kieliin y le t ty v ä  yleis
nero. jo ta  ilman keskiaika olisi to
dellakin henkisen pimeyden ja raa
kuuden tunkea keskittym ä.

A in o a sta an  V o lta irea  voidaan m yö
hemmässä historiassa v e rrata  Rabe- 
lais 'een; karkeudessa hän ainakin on 
tämän t a s o l la ; ehkäpä nämä kakst 
miestä m uodostavatkin  a ivan  erikoi
sen maailmansa, rikkaan, mehevän, 
hym yilevän maailman, jossa inhimil
linen heikkous, ja  ennenkaikkea yh
teiskunnallinen nurinkurisuus kis
kaistaan rutosti  esille ja  niille naure
taan lapsen tavoin, avoimesti, pahan- 
i Iki s es ti, m utta  kuitenkin  paranta

vasti.

Hän oli kapakoitsijan  poika, s y n ty 
nyt Tourainessa, Chmonin kaupun
gissa, jo k o  vuonna 1483 tai v. 1495.

H ä n  kaate li  vierailleen naukkuja 
isänsä k a p ak assa;  vanhemmat otti
vat isän kuoltua liikkeen huostaansa 
ja  Francois  lähetettiin  luostariin, pa- 
pinkouluun.

Nuorelle  papinkokelaalle  tarjosi 
kapakka  täydellisen kuvan ke skia jas
ta ja  sen yhteiskunnallis ista  piirteis
tä. Hän kaate l i  tu ikkuja  suurisuis
ten tappelupukareiden kurkkuihin, 
juotti humalaan anekaupalla  olevia  
m unkkeja —  taru kertoo  pikku ve ka 
ran sellaisessa tilaisuudessa ostaneen 
pullolla kurjaa  viiniä ennentekemän- 
sä ja  tu levat  syntinsä a nteeksi!  —  
ohjasi humalaisia kauppiaita i lo tyttö 
jen luokse, kir jotteli  omatekoisia, 
sangen epäilyttäviä  reseptejä  “ rans- 
k an tautia"  sairastaville  naisille, oli 
salaisena todistajana, kun pelitove- 
reita  pistettiin kuoliaaksi, ryyppäsi 
isojen miesten kanssa, teki törkeitä  
kepposia jesuiitoille, nyki esille pap
pien öisiä  seikkailu ja  epäilyttävien 
naisten kanssa —  ja  lähetettiin sitten 
tämän pohjakasvatuksen saaneena, 
luostarikouluun v ih kiy tyä kse n sä  siel
lä papiksi kotiseurakuntaansa .

Hän kävi kiinni opiskeluihin. K o l
menkym m enen vanhana hänet vihit
tiin papiksi. Hän oli oppinut tunte
maan keskiajan jum alan ja  vähän 
muutakin.

Jos sen ajan  luostarit olivatkin jo  
saaneet sen maineen, jo sta  ne eivät 
ole ikinä vapautuneet  —  saastaisia, 
törke itä  sala juom apaikkoja  —  olivat 
ne jo k a  tapauksessa  opinahjoja, jo is
sa voi päästä ajan tärkeimmissä ai
neissa, kielissä, etenemään.

M utta  tuleva satiirikko ei ottanut 
opiskeluaan samalta kannalta  kuin 
tuhannet muut. Hän oli tullut opis
kelemaan. Y h t ä  hartaana kuin muut
kin notk ist i  hän iltamessuissa polven
sa ristiinnaulitun kuvan edessä, m ä t 
ki pyhälle  neitsyelle  tavanmukaiset 
rukoukset  ja —  kuten hän itse sa
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noo —  "päästin monta syntispirua 
vanhan velhon, Pyhän Pietarin  pu
heille. kurkku täynnä pyhää ehtool
lisviiniä ja pää täynnä omia ja  mui
den ty p e ry y k s iä ”. Hän hankki pa
ri toveria, ja  alkoi näiden kanssa  har
rastaa klassillisia kieliä ja  tieteitä. 
Hän lueskeli tähtitiedettä, opiskeli 
lääkäriksi, luki k la s s ik k o ja ; nuoren 
munkin oveluudella hinattiin luosta
riin k iellettyä kirjallisuutta, sellaista, 
jo nk a  takia moni oli saanut nousta 
polttoroviolle.

Maailmankatsomus avartui.
Sielu alkoi herätä.
Eräänä kauniina päivänä hän ja 

h ä n e t  kolme toveriansa joutuivat 
kiinni kiellettyjen kirjojen viljelemi
sestä. Heidät ajettiin paholaisenpal- 
velijoiua pois luostarista —  eräs piis
pa otti heidät suojaansa. Täm ä piis
pa oli t ietysti— ju m a la n k ie l tä jä ; piis
pan nimellä sai hän pitää kuitenkin 
kie lletty jä  kirjoja, kreikkalaisia  te
oksia, ja imeä niistä elämänviisautta.

Nyt ohjasi nuori mies askeleensa 
toiseen luostariin. Täällä  saatiin v a 
paasti  lueskella kaikkia kirjoja, saa
tiin väitellä, epäillä ja arvostella. Hän 
tarttui innolla lukuihin ja  suoritti 
mainioita tutkimuksia luonnon.- ja  

lääketieteen aloilla. N y t  hän luopui 
munkin-kokelaan viitasta ja  antautui 
tutkimaan lääketiedettä. Tuskin  
enempää vuotta opiskeltuaan, häntä 
varten  —  hänen monipuolisten tieto
jensa  vuoksi —  perustettiin erikoinen 
professorinvirka  Montpellierin  y l io 
pistossa.

Hän opettaa yliopistossa. M utta  
hän ei opeta kuten tavalliset profes
sorit. Aine hänen suussaan m uodos
tuu eläväksi, vo im akkaaksi kuvauk
seksi. Hän kääntää  nurin aikaisian- 
sa katsantokantoja , vääntää  niskat 
nurin pinttyneiltä  eoäluuloilta, puhuu 
taloudellisten ehtojen vaikutuksesta  
historiaan, ruoskii k irkko a  olkansa 
takaa. K a ik k i  tämä tapahtuu henke
västi, ra ttoisasti;  välillä sirottautuu 
jo u kk oo n  joku uskallettu vitsi, syvä l
tä rouhaiseva ja iloa synn yttävä  huo
mautus, joka  saa papit raivoihinsa. 
Pakanallinen, iloinen professori saa 
kuitenkin oppilaidensa suosion. Lu- 
kutunuit eivät ole kuivia ja  jo kapäi
väisiä, vaan juhlahetk iä;  Rabelaisin

iloinen, parrakas naama loistaa pirul
lisesta ilosta, kun hän koihasee pap
peja ja  jesuiitto ja;  toisinaan oikein 
pulppuaa henkinen apulanta opetuk
sien välistä ja  saa aikaan vapautta  
ja  halua iskeä kaikkeen valheelliseen 
ja  likaiseen. Hän puhuu ja  kirjot- 
taa useita kieliä: kreikkaa, latinaa, 
ranskaa, italiaa, saksaa, portugalin
kieltä, hepreaa', e n g la n tia ; jkaikilla 

näillä kielillä tiedetään hänen kirjail- 
leenkin, joskin latina oli pääkieli.

Hänen kepposistaan ja  kujeiluis
taan kiertää vielä tänäkin päivänä 
lukematoin joukko kaikenlaisia kas
kuja. Eräänä  yönä tekee hän viha
tulle piispalle ilkeän kepposen. E räs  
lähetti tuo piispalle kirjelappusen. 
Siinä pyydetään prelaattia saapu
maan erään hengenhädässä olevan 
naisen luokse. Tiispa lähtee. H än 
joutuu hienoon salonkiin, jo ssa  puo- 
lipukeinen nainen ottaa  hänet vas
taan, keimailevasti vieden hänet peh
meälle sohvalle. Sivuovi avataan 
nopeasti ja  Rabelais tulee esille ma
keasti hymyillen, saatellen perässään 
kirkkoraatia,! jo n k a  häm m ästys j a  

suuttumus on rajaton. Hän joutuu 
kerettiläisten listalle. M utta  va sta 
painoksi hän hankkii kuninkaallisia 
suosijoita, jo tk a  pelastavat hänet 
peukalopihdeistä.

V. 154.1 pääsi Rabelais tutustumaan 
aikakauden vai ta voimaa n, paaviin.

Hänet nimittäin nimitti j u o n i t e l e 
va  R anskan kuningas Frans I erään 
Du Bellayn henkilääkäriksi, täm ä 
kun lähti lähettilääksi Roomaan eräi
tä naimakauppoja solmiamaan. O ppi
neena tiedemiehenä hän takertuu tu t
kimaan “ kaikkea  mitä tien vieressä 
on n äkyvillä”. V a nha Rooma tar
josi t iedemiehelle kaikenlaista  tutkit
tavaa. Ennenkaikkea pääsi hän tu 
tustumaan sen kirjallisiin aarteisiin.

Sam alla  saa ajan kirkuvista  epä
kohdista ja  hullunkurisista v a s ta k o h 
dista satiir ikkokin ravintoa.

F rik  L ie  kerto o :
“ Kun hänellä ensi k ertaa  oli tilai

suus tulla esitetyksi  “ hänen p y h y y 
dellensä” paaville, näki hän Du Bel- 
layn polvistuvan maahan ja  suutele- 
van paavin jalkoja. Silloin k erro taan  
Rabelaisin sanoneen tai paremmin
kin a jatelleen :  "K o ska  piispan ei
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sallita suudella muuta kuin hänen 
ja lkojaan , niin ei suinkaan minun, j o 
ka olen vain piispan henkilääkäri, sovi 
suudella muuta kuin paavin takapuol
t a ’

Koom assa  hän anoi lupaa v ih k iy 
tyä  munkiksi. V iek a s  tiedemies epäi
lem ättä näki munkkiviitassa sopivim
man p u v u n ; sen sisällä m enestyi  par
haiden vapaa-ajatteli ja  ja  tiedemies, 
h ä n e t  vihittiin munkiksi —  ja  sam a
na vuon -a sotaisa munkki oli suunit- 
telerrassa täysin päteviksi osottautu- 
neita sotilaallisia puolustussuunnitel- 
mia Parisia varten.

Hän matkusteli  edelleen. Hän o s
telee  maita, koitelee  puutarhaa, ju l
kaisee kasvitieteellisiä teoksia, jo issa 
on nerokkaita  havainnolta, tutkii ma
tem atiikkaa, ra ka ste lee  n a is ia ; hä
nellä oli Lyonissa  poika, jo nk a  hän 
uskalsi tunnustaa omakseen, huoli
m atta  ajan käsityksistä. Hänen kep- 
postensa ja  koukkujensa kaiku alkaa 
lö y tä ä  ku m u p o h jaa : kansa sepittää 
hänestä uusia juttuja  hänen maineen
sa “on suurempi kuin kuninkaan ja 
parempi kuin paavin” ja  hänen terä
vä kielensä iskee kirveleviä  haavoja 
ylhäisiin ja alhaisiin, mutta ennen
kaikkea  ajan pappislurjuksien selkä
lihaksiin. Hän kapuaa milloin mille
kin professorin tuolille, luennoi täy
sipainoisesti kaikista  tunnetuista  tie
teistä, keksii nerokkaita  selityksiä, si. 
rottaa  kirveleviä h u o m a u t u k s ia  a 
isoisten e lämästä ja  nurinkäänty

neestä y h teisk unn asta;  hän kä y ttä ä  
ensimäisen kerran kuolleiden ruumii
ta anatomisissa tutkimuksissa ja  he
rättää  sen kautta vih am ielisyyttä  it
seänsä vastaan, mutta hänen suuri 
kansansuosionsa suojelee häntä.

Viidenkym m enen vanhana hän pur
kaa elämänilonsa, katkeruutensa, il
keytensä  ja  viiltävän ivansa rom aa
niin —  tai kutsuttakoon sitä nyt m ik
si tahansa —  "G argantua ja  Panta- 
grue l” , jo ka  tänäkin päivänä, huoli
matta karkeuksistaan  ja  pulppuavas
ta, yli rajain m enevästä  ilostaan, on 
merkillisin ja  samalla iskevin yhteis
kunnallinen «atiiri.

K o ske te ltak oo n  tässä sen sisältöä 
hyvin lyh y est i :

K ahdelle  jättiläiselle  sy n ty y  poika, 
jonka nimi on Gargantua. Kun hän

on seitsemän vuoden vanha, päättä
vät  vanhem m at saattaa  hänet kunin
gas A rthurin  hoviin Bretagnessa. 
Niin pian kuin he  saapuivat Cham- 
pagnen metsään, a lkoivat  paarm at 
kiusata  hevosta. M utta tämä löy- 
hötteli  häntäänsä, jo k a  oli kahden 
sadan sylen pituinen, ja  toinen tam
mi toisensa  jälkeen taittui ja  kaatui 
maahan kuin oljenkorsi. Samoin kä 
vi myöskin Beaucen maakunnassa, ja  
siksi tässäkään  maakunnassa  ei ole 
enään y htään  puuta. M atkalla  v a ras
tettiin vanhemmilta eväspussi, ja  he 
kuolivat, mutta poika G argantua  mat
kusti eteenpäin ja  tuli “maailman 
suurimpaan kaupunkiin, nimittäin 
Pariisiin”. T äällä  hän kävi istumaan 
Notre Daratn kirkon tornin huipulle, 
riiputtaen ja lkojaan  Seinen rannalla.

Ä kkiä  G argantua huomasi kirkon
kellot, ja hänen päähänsä pälkähti, 
e ttä  hän niistä saisi erinomaiset kul
kuset hevoselleen. Hän pisti ne siis 
taskuunsa. Mutta tästäpä synty i  h ir
veä rähinä kaupungissa. A sia  joutui 
keskustelunalaiseksi Sorbonnen junia 
luusopiltisessa tiedekunnassa ja  pit
kien vä itte ly jen  jä lk een  sinne ja  tän
ne päätettiin, että vanhin ja  viisain 
oppineista tohtoreista  lähetettäisiin 
G argantua  n luokse vaatim aan kelloja  
takasin. Vanhin ja  viisain lähti Gar- 
gantuan luokse ja  piti seuraavan pu
heen hän elle :  “ Hum, hnm. T erve ,  te r
ve, herra. Olisi varsin kohtuullista, 
jos te  antaisitten kirkonkellot meille 
takasin, sillä me tarvitsemm e niitä. 
Hum, hum. hash! Meille  on monta 
kertaa  tarjottu  niistä suuria summia, 
sekä L on toosta  että Bordeauxista  
käsin, niiden e le m äntään s en komp- 
leksionin substantifikalisen kvalitee
tin vuoksi, mikä on iutronifisioitu nii
den quidditativisen luonteen terres- 
teriteetinssä. Jos te suostutte meille 
palauttamaan kellot, niin saan pal
kakseni kymmenen paria m akkaroita  
ja  hienot housut, jo tk a  tulevat ole
maan säärieni verhona hyvään ta r
peeseen. Oi, taivaan nimessä, herra
ni, housnpari on hyvään tarpeeseen 
h  vi-  e-niens non abhorebit eam. 
j ; „ — ,  ■ K ahdeksantoista  päivää olen 
valmistanut tätä puhettani. A ntakaa  
l e’ -"'-i,,e 1 uin keisarin ovat ja juma
lalle kuin jumalan ovat, Pyhän uskoni
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kautta, herra!  Jos haluatte  virvoit- 
tautua hyvällä  aterialla  minun u n 
karissani, niin totta  tosiaan me teem 
me bonum cherubin. Olen juuri teu
rastanut unum grisum  ja minulla on 
bono v in u m .. .  H yvä  herra 1 antakaa 
meille clochas nostras takasin ” ! K o 
ko kaupunki ja theologicam  faculte- 
tun rukoilee  teiltä s itä !” T äm ä  lii
kuttaa jättiläistä  ja  hän antaa  kellot 
takasin.

Jättiläinen alkaa sitten kehitellä  it
seään. Oppineet tohtorit seuraavat 
häntä kirjoineen yksinpä ulkohuo
neeseenkin. “Jos hän sanoo, että vii
ni on hyvää, tuovat oppineet heti 
joukon Pliniuksen, Julius Polluksen, 
1’olybiuksen, Heliodoruksen ja  m o
nien muiden teoksia, ja  o ttavat  sel
koa, mitä nämä kirjailijat ovat mah
dollisesti voineet sanoa hyvästä  vii
nistä tai paistetusta lihasta.

H urjassa  vauhdissa ja tk u u  k e rto 
mus. Siinä saa salaisia ja  ju lkis ia  is
kuja eri tiedekunnat, homehtuneet, 
vanhat professaripökkelöt ,  vanhat 
katsantokannat ja  kaikki henkinen 
romu maalataan hehkuvilla väreillä 
ja  lopuksi maalataan kaikkien nau
rettavaksi  julkipaikkaan.

K o s k a  siihen aikaan, ja tk a a  Rabe- 
lais, luostareissa oli ainoastaan ru
mia koukkuselkäisiä, l ikaisia, tyhmiä 
ja inhottavia  naisia, ja  luostareiden 
miespuolisetkin asukkaat  o livat raa
jar ikko ja  ja  rampoja, äkäisiä  ja ilet- 
täviä olentoja, m ääräsi Gargantua, 
ettei hänen luostarissaan saisi olla 
kuin kauniita, soreakasvuisia  ja elä
mänhaluisia naisia ja  samoin myös 
komeita, kaunisvartaloisia ja  e läm än
haluisia miehiä. Ja koska miehet 
niihin aikoihin pääsivät vain nunna- 
luostareihin silloin, kun kukaan ei si
tä t ien nyt  tai m yrsk yn  raivotessa, 
niin määräsi G argantua, että hänen 
luostarissaan miehen ja  naisen tuli 
aina asua yhdessä. K o etu s  vuoden ku
luttua saivat he  vapaasti erota, jos  
halusivat. M unkkien tuli pukeutua 
brokaadiin ja  kultaan ja  koristaa h a t
tunsa soijilla ja  sulilla. Nunnilla tuli 
olla silkkiä ja  purppuraa ja  damasti- 
kankaita. Heidän elämäänsä ei saa
tu jär jestää  luostarikellon tai sään
nösten mukaan, vaan saivat he seura
ta omaa mieltään, “ Sillä hyvinkas-

vatetut ja  rehelliset ihmiset p yrk ivät  
vaistomaisesti hy v ää n ”.

T äh än  luostarijuttuun p ä ä tty y  tä 
mä kertomus. Sen suoranaista j a t 
koa  on “ Pantagruel". T ä m ä  oli  edel
lisen poika ja  samoin jätti läinen kool
taan ja  aikeiltaan. Pirullisella ta 
valla herkutte lee  Rabetais, .k u v a te s 
saan tämän nuoren vesan syömistä, 
hänen tap ojaan ;  hän hinaa sy n ty m ä 
vuotensa ääreen jo uko n  houkkioita, 
jo ita  kutsutaan tohtoreiksi ja  tan s
sittaa näitä  hovinarrinaan. Kun esim. 
nuori jätti läinen Pantagruel tulee pa
halle tuulelle, köytetään  hänet k e t
julla  kehtoon kiinni; yksi  ketju  kiin
nitetään itsensä Luciferin ympärille, 
“ jo k a  niinä aikoina oli hieman äksy-  
päinen, sillä hän oli saanut va tsan va i
voja syö tyään  erään poliisin sielun”.

Täm ä teos on Rabelaisin purevin. 
Hän p ilkkaa kaikkea , mutta ei holtit
tomasti. Järkeviä  neuvoja tulvii is
kevien sukkeluuksien jä lkeen, aivan 
kuin polttaisi tuli ensin kaiken keh
non ja  v irvo ttav a  sade puhdistaisi sit
ten lian pois. Jokaiselle  on isku, jo 
kainen saa maistaa ivan vinkuvasta  
siimasta.

Ikäänkuin suutaan maiskutellen 
tajrttuu ihan. a ikansa o ikeuslaitosta  
k u rkk u u n : “Tiedättekös, k y s y y  hän, 
millä tavalla  karhu s y n ty y ?  Niin, 
emä tarttuu penikkaan, tuohon muo
dottom aan lihakappaleeseen, ja  nuo
lee sitä, kunnes se tulee tavallisen 
eläimen näköiseksi ja  saa neljä  ja l
kaa, pään ja hännän. Sitten se saa 
omin neuvoin kasvaa edelleen. S a 
maten sy n ty y  myöskin oikeuden
käynti. A luksi  on vain pari asia
kirjaa olemassa. M utta  sitten oikeu
denpalvelijat ja komisariukset ja  asi
anajajat  ja  kirjurit ja  tuomarit ja  no- 
tario ja  vero n ka n ta jat  a lkavat kyniä 
ja  nuolla molempain asianom aisten 
k u kkaro ita  ja raaputtaa  latinankieli
siä lauseita  asiakirjoihin, ja  vähän 
ajan p erästä  sy n ty y  sellainen ku m 
mitus, jo lla  on pää ja  silmät ja ham
paat ja herm oja ja  jän teitä  ja  suonia 
ja  verta. T u o  kummitus on nimeltään 
o ikeudenkäynti” .

Erään kerran kirjan sankari Pan- 
tagrue! joutuu helvettiin  ja  kertoo 
sitten, h e r ä t t y i i n ,  seu raavaa:

“K ä y n tin i  helvetissä oli mielen
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kiintoinen. T uom ittuja  ei kohdella 
niin pahasti kuin tavallisesti luullaan. 
H e ovat tuomitut elämään toisissa 
yhteiskuntaoloissa  kuin maan päällä. 
N ero  on n y k y ä ä n  posetiivinsuitta

ja, G ottfried  Boullonilainen pyhäin 
jäännösten  kauppias, A leksanteri  
Suuri suutari, jolle  purppuraan pu
ettu Diogenes antaa se lk äin , koska 
hän ei ole taitava am m atissaan; paa
vi Bonifacius V I I I  kokin apulainen —  
hänen teh tävän sä  on kuoria rasva  li
haliemestä —  ja  paavi A leksanteri  II 
on rotan p yydys  läjä.”

M atkoillaan  tämä jättiläinen sitten 
joutuu lopuksi maahan, jo ssa  on ju
malallinen pullotemppeli. Pullon si
sällä on terve  inhimillinen järki. Si
tä nestettä  pitäisi ihmisten j u o d a . . .

"P a n k aa  Rabelaisin runoteos puris- 
tuskoneeseen, lausuu eräs kirjalli- 
suushistorijoitsija, ja siitä ei lähde 
yhtään  alakuloisuuden pisaraa,”

Kun n yk y aik an a  —  sosialistina —  
lukee Rabellaisin teoksia  hym ähtää  
tuon tuostakin  ja  lausuu itsekseen: 
sillä tavalla  me sosialistitkin a rvos
telemme, niin mekin näimme; Rabe- 
lais sanoi sen jo  keskiaikana.

K esk ia ja n  pim eydestä nousee hän 
kuin ilmestys, nauravana, oppineena, 
alati loimuavan nerokkaana.

E räs  kirjallisuushistorijoitsija  ker
to o :

“ Meudlonin piejni seurakunta  sai 
hänet papikseen, kun hän oli jo  van
ha, valkeahapsinen mies. Ensim äisek- 
si työkseen, kun hän tuli uuteen seu
rakuntaansa, pani hän toimeen tan s
sit kirkossa. Se herätti  toisissa seu
rakunnissa pahennusta. M utta  meu- 
doniiaiset puolustivat viisasta, jätti-

lä iskokoista  pappiansa j a  tulivat h ä 
nen luoksensa kuin isän luokse tur
vaa etsimään. Kuin patriarkka o hja
si hän seurakuntalaisiansa "jumalisen 
pullon” luokse ja  hänen saarnansa ei
vät o lleet kuivia pelotuksia helvetis
tä, vaan vapaan miehen räiskyvää 
i lo a;  hän paineli helvettiin kaikki sen 
varsinaiset tek ijät ,  paavit ja  papit, ja  
loi ihmisten eteen kuvan ikuisesta 
n ukkum isesta  ihanien poppeleiden al
la, jossa  ei he itä  pirut h äiritse;  elä
kää hyvin, sanoo hän, ja  te ette  ko s
kaan tule pappismaisiksi.”

N y k y a ik a  lukee  o m ia  kir jailijoi
tansa.

M utta  van hoiltakin  ajoilta esiintyy 
suuria, mahtavia kirjailijapersoonia, 
joiden nero kalventaa  n yk y aja n  kir
jall iset  tuotteet.

Rabelais on sellainen.
H ä n , tuo epäkbhtien säälimätön 

paljastaja, yhteiskunnan ruoskija, on 
kuin vuosisatam m e tietoinen sosialis
ti, jo k a  on eksy n y t  pimeyteen ja  y r it 
tää lö y tä ä  ratkaisua.

Rabelais  kuoli 1553.
M eudonilaiset pystytt ivät  hänen 

kuvansa k irkko n sa  p ihtipieleen; se 
siellä tänäänkin.

T a r u t  ovat suurentaneet, osin h ä 
väisseet  hänen mainettansa.

T osia s iak s i  jää, että hän on varsi
naisen n ykyaikaisen  satiirin isä, jo n 
ka pystyttäm ien  virstantolppien 
tuolle puolen ei ole  kukaan vielä 
mennyt. Hän oli se, millaiseksi me 
mielellämme kuvittelemille  terveen, 
voim akkaan, nerokkaan y k s i l ö n ; ei 
yli-ihminen, vaan ihminen, jo ka  oli 
juonut "jum alallisesta pullosta”.
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