
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  



	  
	  

	  
	   	  















































































	  

















































 
 

 

 



 

 

PROUSTIA ETSIMÄSSÄ 

 

 

Alku 

 

Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä -romaanisarja on vaikuttava kasa kirjoja. 

Kirjoista saa kasattua 28cm korkean pinon ja niissä on noin 4300 sivua. Konkretia 

loppuu, kun avaa ensimmäisen kirjan sivun. Romaanin alusta lähtien muistin, 

muistojen, aikakerrostumien, tunteiden ja kertojan tajunnan kuvaukset sekoittuvat ja 

ovat tärkeä tai mahdollisesti tärkein osa kerrontaa. 

 

Ensimmäinen asia, minkä minä olin kuullut Proustista oli Madeleine-leivos ja sen 

laukaisema muisto. Tiesin myös, että hyvin harva oli lukenut Proustin teoksen alusta 

loppuun. Mielikuvani oli, että se oli vaikeaa ja hankalaa luettavaa. Yllättäen elämääni 

tuli tärkeä henkilö, joka oli sen tehnyt. Hänen kirjahyllystään myös löytyi koko 

Proustin kirjasarja viimeistä osaa lukuun ottamatta. Uteliaisuudesta ja hänen 

suosituksestaan aloin lukea Proustia. 

 

Tällaisista lähtökohdista aloitin tutustumisen Proustiin.  Samaan aikaan halusin tehdä 

opinnäytetyökseni sarjakuvaa. Minua kiinnosti, miten voisin kuvata aikaa sarjakuvan 

keinoin. Tuntui luontevalta yhdistää nämä kaksi halua:  Proustin lukeminen ja 

sarjakuvan tekeminen. 

 



Sarjakuvassa pyrkimykseni on luoda kertomus, jossa ajatukset ja pohdinnat 

sulautuvat osaksi episodimaista kokonaistarinaa. Haluaisin tehdä visuaalisesti ja 

kerronnallisesti mielenkiintoisen sarjakuvatarinan. Miten yhdistää filosofinen 

mietiskely sarjakuvakerrontaan luontevasti? Kuinka kuvata erilaisia aikatasoja 

sarjakuvan keinoin? Voiko Proustin keskeisiä ajatuksia tuoda esiin sarjakuvan 

avulla? Muun muassa näihin kysymyksiin haen vastausta opinnäytetyössäni. 

 

Edellä kuvatun tavoin pohdiskelin sarjakuvan tekoa sitä aloittaessani ja Proust oli 

alun perin keskeinen osa sitä.  Nuo tavoitteet ovat edelleen olemassa, mutta 

sarjakuvaa tehdessä sen tarina on itsenäistynyt ja Proust on tullut enemmän 

inspiraation lähteeksi siihen. Olen pikemminkin ajatellut niin, että minulla on kaksi 

erillistä projektia: Proustin lukeminen ja sarjakuvan tekeminen. Se, jos ensimmäinen 

vaikuttaa toiseen on hienoa, mutta ei itsetarkoituksellista. 

 

Proustin lukeminen on selkeästi ollut osa projektiani alusta lähtien. Lähes kahden 

vuoden ajan olen lukenut lähinnä Kadonnutta aikaa etsimässä romaania tai Proustista 

kertovaa kirjallisuutta. Olen siis uppoutunut Proustin maailmaan syvälle, mutta 

omalla tavallani. Tarkoitukseni ei ole tyhjentävästi selventää Proustin merkitystä tai 

tehdä edes tutkimusta Proustista tai hänen romaanistaan. Näitä tutkimuksia on tehty 

jo huomattava määrä perusteellisesti ja kunnianhimoisesti. Tällä kirjoitelmalla yritän 

reflektoida omaa lukemistani. Mitä ajatuksia olen siitä saanut? Mitä Proust on 

halunnut sanoa? Mitä olen siitä ymmärtänyt? Seuraavissa kappaleissa on mietteitä ja 

ajatuksia Proustin etsinnästäni. Olen tarttunut joihinkin kohtiin muita enemmän 

lähinnä omien kiinnostuksieni mukaan ja on varmasti paljon sellaista, mikä on jäänyt 

minulta kokonaan huomaamatta, mutta kuten Olof Lagercrantz on todennut 

”jokaisella on oikeus matkata omalla tavallaan läpi suuren taideteoksen” (Lagercrantz 

1994, 10). 

 

 



 

Madeleine-leivoksesta 

 

Olin yllättynyt, että Madeleine-leivos ilmestyy romaaniin jo sivulla 55. Proustiahan ei 

tarvitse lukea pitkällekään päästäkseen tuohon kuuluisimpaan kohtaukseen. Kohtaus 

on nautinnollinen, jossa muisto tulee esiin voimakkaan aistimuksen kautta.  Muisto 

muuttuu yksityiskohtaiseksi ja rikkaaksi todellisuudeksi hajun ja maun toimiessa sen 

laukaisijana. 

 

Mutta kun menneistä ajoista ei enää ole jäljellä mitään ihmisten 

kuoltua, esineitten tuhouduttua, elävät pitkään yksin haju ja maku, 

muita hauraammat mutta elinvoimaisemmat, aineettomammat, 

sitkeämmät, uskollisemmat ja ne elävät kuin sielut, muistavat, 

odottavat, toivovat kaiken muun raunioilla, kannattavat murtumatta, 

melkein olemattomana hiukkasena muiston valtavaa rakennelmaa. 

(Proust 1984, 58.) 

 

Mikä sitten on Madeleine-leivos? Tämä simpukanmuotoinen sokerileivos on 

kulkeutunut Ranskasta Espanjaan pyhiinvaeltajien matkassa. Niiden muoto viittaa 

pyhän Jaakobin simpukkaan (kampasimpukkaan).  Kamarineito Madeleine Paumier 

antoi mahdollisesti niille nimensä kuitenkin vasta vuonna 1755. Tosin muitakin 

versioita leivoksen alkuperästä on. (www.Wikipédia,”Madeleine (cuisine)”) 

 

Reseptit eri valmistajilla ovat salaisuuksia ja mikä niistä on se aito, alkuperäinen 

madeleine? Sitä ei tiedä kukaan. Ennen sotia madeleine painoi 30g, mutta 

nykyisellään sen koko on pienentynyt 25g. Perusaineet leivoksessa ovat jauhot, voi, 



sokeri ja kananmunat sekä mausteena sitruunaa. Valmis taikina paistetaan 

simpukanmuotoisissa muoteissa ja tietysti syödessä kastetaan lehmuksenkukkateehen 

tai kenties joku muukin teelaatu käy. (www.commercy.org.)  

 

On mielenkiintoista, että Proustin käsikirjoituksessa muistin laukaisijana oli alun 

perin korppu. Se muuttui Madeleine-leivokseksi vasta lähtiessään kustantajalle. 

Marcel Proust seuran  pääsihteerin Mireille Naturelin mukaan  Madeleine valikoitui 

sen pehmeän ja voisen aistillisuuden takia. Se antoi Proustille mahdollisuuden 

osoittaa, miten tärkeitä aistit ovat muistille. Lisäksi sillä on naisen nimi ja 

uskonnollinen ulottuvuus. (Nalbantoglu, Minna ”Myydään: madeleineleipomo 

Léonie-tädin naapurissa”.) Proustin omien sanojen mukaan se on pieni 

simpukkaleivos, jonka ankarissa ja hurskaissa poimuissa piili rehevää aistillisuutta 

(Proust 1984, 58). Korpun vaihtumisen Madeleine-leivokseksi voi helposti 

ymmärtää. Kauneuden palvojana tunnetun Proustin valinta on oikeastaan aika 

ilmeinen. Jo leivoksen soinnukas nimikin on kaunis, aistillisten tai uskonnollisten 

mielleyhtymien lisäksi. On kuitenkin huvittavaa, että Madeleine-leivoksen tarina on 

alkanut elää omaa elämäänsä Proustin kirjojen ulkopuolella. Olisiko korpulle käynyt 

samoin? 



 

 

Mennäänkö aivan harharetkille, jos selvitellään tätä maailmankirjallisuuden 

kuuluisan kondiittorituotteen alkuperää? Jos rehellisiä ollaan, leivoksen merkitys 

romaanissa on vain toimia muistin laukaisijana. Se voisi olla myös minkä tahansa 

muun tuotteen, kuten esimerkiksi korpun tuoksu tai maku.  

Tärkeintä lienee muistin ja muistojen seuraaminen. Niiden muuttuminen osaksi 

todellisuuttamme. Todellisuus ei ole yksiselitteinen nykyhetkessä tapahtuva 

reaalimaailma, vaan siihen on sekoittunut sisäinen maailmamme, joka on kietoutunut 

muistoihin ja muistin todellisuuteen. Omien muistojen ja muistin seuraaminen olisi 

varmaan hedelmällisempää ”Proustailua”, kuin maistella sokerileivoksia. Tosin 

kuulemani mukaan niitä Madeleine-leivoksia saa nykyään jopa Pariisin metroasemien 

automaateistakin, joten herkullinen ja suosittu täytyy leivoksen olla.   



 

Kielestä ja käännöksestä 

 

Romaanin aloitus on lukijalle ensivaikutelma kirjan maailmasta ja kielestä. Se joko 

vie mennessään , herättää mielenkiinnon, tai sammuttaa sen.  Ensimmäistä lausetta 

kirjailijat  usein hiovat pitkään ja hartaasti. En usko Proustin olevan poikkeus 

varsinkin, kun kielellisesti hän pyrkii täydellisyyteen. 

Onko Kauan aikaa olin mennyt aikaisin nukkumaan hyvä aloitus (Proust, 1984, 5)? 

Takerruin tähän lauseeseen ja aloin miettiä onko siinä jotain, mitä en ymmärrä. Se ei 

kuulosta luontevalta kieleltä ja vielä ensimmäisessä lauseessa. Longtemps, je me suis 

couché de bonne heure  soljuu kauniisti ja kuulostaa paljon luontevammalta. 

Ymmärsin, että käännös on kirjaimellinen lauserakennetta myöten. Longtemps sana 

on käännetty kahdeksi sanaksi yleisemmän käännöksen kauan sijaan. Onko 

suomentaja halunnut lauseeseen välttämättä aika sanan? Mihin on kadonnut 

ensimmäisen lauseen estetiikka? 

 

Proustin kääntäminen on varmasti uskomattoman vaikeaa. Olisiko lukukokemus 

oleellisesti erilainen alkukielellä luettuna? On sanottu, että ihmiset tulevat keski-

ikään sinä päivänä, jona he tajuavat, etteivät koskaan tule lukemaan Kadonnutta aikaa 

etsimässä (Bechdel 2009, 34). Mihin ikään ihmiset tulevat silloin, kun tajuavat, että 

tekemättä se jää myöskin alkukielellä? 

 

Joitain sävyjä jää käännöksissä väistämättä pois. Bechdel nostaa esiin romaanin 

nimen, joka on käännetty englanniksi In Search of Things Past, mikä vastaa 

suomenkielistä käännöstä Kadonnutta aikaa etsimässä. Alkuperäisessä nimessä á la 

Recherche du temps perdu sana perdu on kuitenkin vivahteikkaampi. Se tarkoittaa 

myös piloille mennyttä, tappiollista, turhaa, tuhoutunutta ja menetettyä. (ibid., 125.) 

 



Jos kirjan nimen ja ensimmäisen lauseen kohdalla tulee jo ongelmia käännöksessä tai 

sävyjä jää pois, olisi houkuttelevaa lukea teos alkukielellä. Oman kokemukseni 

mukaan ranskalaiseen kulttuuriin kuuluu kielen hallinta hyvin oleellisesti. Mikäli 

halutaan sanoa jotain, sitä kuunnellaan vasta tai ainakin sen vastaanotto on parempi, 

jos se on esitetty kauniilla tai mielenkiintoisella kielellä. Sisältö ei siis riitä, vaan 

sanottava on myös paketoitava huolellisesti. Proustin teksti on oikeastaan hyvä 

esimerkki tästä. Lauseet ja kieli ovat niin upeasti hiotut, että käännös muuttaa 

väistämättä sen muotoa ja sävyjä.   

 

Onko Proustin kieli sitten tyypillistä ranskalaista kieltä? Whiten mielestä Proustin 

kieli muistuttaa John Ruskinin kieltä. Monimutkainen syntaksi ja pitkät lauseet 

muistuttavat Ruskinia ja ovat epätavallisia ranskankielisessä kirjallisuudessa. Proust 

käänsi Ruskinin tekstejä ja jakoi tämän idealismin, anti-intellektualismin ja 

kauneuden palvonnan. On siis mahdollista, että Ruskinilla on ollut vaikutuksensa 

Proustin tekstiin. Toisaalta Proust käänsi Ruskinin tekstit osaamatta itse englantia ja 

muokkaamalla sanatarkan käännöksen kauniiksi, idiomaattiseksi ranskaksi. (White 

1999, 72.) Voiko kielestä saada todellisia vaikutteita, jos ei sitä kykene itse 

lukemaan? Vaikuttaa hieman epäuskottavalta. Tosin tuntematta Ruskinin tuotantoa 

en voi itse tehdä vertailua näiden kahden välillä. 

 

Proustin ystävät kutsuivat hänen monimutkaista puhetapaansa keksityllä verbillä 

proustifier (ibid., 48). Mikä viittaisi siihen, että hänen tapansa kirjoittaa oli hänen 

sisäinen kielensä, mikä kuului sekä hänen puhe- että kirjoitustyyliinsä. Proust myös 

puolusti kirjailijan omaperäisyyttä ja kirjailijan tarvetta luoda oma tyyli  (de Botton 

2008, 110). Hän teki pastisseja toisten kirjailijoiden tyylejä mukaillen ja julkaisikin 

niitä. Nämä pastissit olivat kuitenkin proustille harjoituksia ja niiden tarkoitus oli 

pikemminkin puhdistaa hänen kirjoituksensa tiedostamattomilta vaikutteilta. Hän siis 

kirjoitti tiedostaen pastisseja tullakseen omaperäiseksi ja välttääkseen 

tiedostamattomien pastissien ilmaantumisen hänen teksteihin. (White 1999, 43-44.)    



Lukemisesta 

 

Proustin lukeminen on haastavaa tai vähintäänkin kärsivällisyyttä vaativaa. 

Sivumäärä on yksinään jo niin massiivinen, että lukemisesta tulee herkästi suoritus. 

 

Huomasin lukemisen edistyessä, että tein sitä ainakin kolmella eri tavalla. Yhdellä 

tavalla ikään kuin kelluin tekstin päällä. Se vei minua kyllä eteenpäin ja antoi 

elämyksiäkin, mutta en päässyt pintaa syvemmälle. Kiinnitin huomiota vain 

pinnalliseen juonen kulkuun, mikä on loppujen lopuksi monessa kohtaa lineaarinen. 

Se on oikeastaan se tapa, miten useimmiten luen romaaneja. Annan tekstin viedä 

eteenpäin ja vaikutelmani syntyvät uppoutumalla kirjan tapahtumiin ja tunnelmiin. 

Luin tavallaan samalla lailla, kuin kuuntelisin kaunista musiikkia keskittymättä sen 

enempää siihen. Voiko sinfoniaa kuunnella taustamusiikkina? 

 

Toinen tapa oli, että aiemman lisäksi poimin ja ihastelin tekstistä hienoja lauseita tai 

metaforeja. Metaforien mestari Proust kiistatta onkin. 

 

Joskus kulki iltapäivätaivaalla valkea kuu kuin pilvi, vaivihkaa, 

loistotta, kuin näyttelijätär, jonka vuoro ei ole vielä tullut ja joka 

salista katselee arkipuvussa hetken näyttelijä tovereitaan piilosta, 

haluamatta että häneen kiinnitetään huomiota (Proust 1984, 180). 

 

Tai vain ihmettelin, miten pitkiä ja monimutkaisia lauseet voivat olla ja luin joitakin 

useaan kertaa saadakseni niihin tolkkua.  

 

Mutta minä olin nähnyt milloin minkin huoneen jossa elämäni aikana 

olin asunut, ja vähitellen minä muistin ne kaikki, kun aina herättyäni 



jäin pitkäksi aikaa haaveisiin: talvihuoneet, joissa vuoteeseen mentyä 

upottaa pään pesään joka on punottu perin monimutkaisista aineksista, 

siinä on tyynyn kulmaa, peiton reunaa, villahuivin päätä, sängynlaitaa ja 

yksi Débats Rosesin numero, ja ne tiivistetään vähitellen yhteen 

lintujen menetelmällä, painautumalla niihin lukemattomat kerrat; jossa 

kylmällä ilmalla nauttii siitä, että tuntee olevansa ulkoilmasta eristetty 

(niin kuin tiira jolla on pesänsä onkalon perällä maan lämmössä) ja jossa 

tuli on takassa vireillä koko yön, niin että siellä kuin väljässä viitassa 

nukkuu lämpimässä savuisessa ilmassa, jossa kekäleitten lieskat 

leimahtelevat; se on kuin aineeton alkovi, itse huoneeseen kovertunut 

lämmin luola, liikkuvarajainen hellevyöhyke, jota raikastavat kevyet 

kasvoja vilvoittavat henkäykset nurkista, läheltä ikkunaa, tulisijasta 

etäämpänä olevilta puolilta, jäähtyneiltä; - kesähuoneet, joissa on 

suloista tuntea yhtä leudon yön kanssa; joissa puolialastomiin 

ikkunaluukkuihin osuva kuun valo ulottaa sängyn päätyyn saakka 

lumotun siltansa; joissa nukkuu melkein taivasalla kuin tuulen 

keinuttama tiainen korren päässä; - joskus Ludvig XVI:n tyylinen 

huone (Proust 1984, 9-10). 

 

Tällä tavalla lukiessa sain kiinni jo joistain teemoista ja yksittäisistä hienoista 

vivahteista ja sävyistä. Kokonaisuus jäi kuitenkin edelleen kokematta. Jos Proustin 

romaania verrattaisiin musiikkiin, kuuntelin siis sinfoniasta joitain melodianpätkiä ja 

yksittäisiä soittimia, kunnes vaivuin taas ajatuksiini ja musiikki muuttui kauniiksi 

taustaksi 



 
 



 

Kaikkein hedelmällisin, mutta ehdottomasti hitain tapa oli lukea Proustia todella 

ajatuksen kanssa ja pyrkiä löytämään tekstistä mahdollisuuksien mukaan kaikki 

aikatasot, sävyt, vivahteet ja teemat. Tällä tavalla sinfonia muuttui kokonaiseksi. 

Teemat esitellään tai niistä saadaan lupaus ensimmäisessä osassa. Ne toistuvat ja 

rikastuvat muuttaen muotoaan myöhemmissä osissa. Kaikkien soitinten mukanaolo 

on tärkeää ja teoksen todellinen muoto tulee esiin vasta niiden yhteissoinnista.  

 

Luin kokeeksi ensimmäisen osan alun uudelleen. Ensimmäisellä lukukerralla sain 

kiinni Marcelin lapsuuden nukahtamisvaikeuksista sekä unen ja valveillaolon 

rajatilan epätodelliselta tuntuvan olotilan hienosta kuvauksesta.  

 

Toisella, huolellisemmalla lukukerralla ymmärsin alussa olevan useita aikatasoja. 

Siinä ei käytykään läpi yhtä nukahtamiskokemusta, vaan useita samankaltaisia 

tilanteita eri vaiheista päähenkilön elämää. Siinä kuvattiin muistojen sikermää, joka 

hämärtyy ja sekoittuu unen ja heräämisen välitilassa. Yhdessä kuvauksessa tietty aika 

yöstä toi muistuman sairaana vietetystä kärsimyksen täytteisestä , yksinäisestä yöstä. 

Siinä kuvattiin myös, kuinka ajan ja paikan ja oman itsensä kokeminen hämärtyy 

unessa. Herätessään on vaikea hahmottuu, missä on, kuka on ja milloin.  

 

 

Nukkuvan ympärillä ovat kehässä tuntien ketju, vuosien ja maailmain 

sarjat. Herätessään hän vaistomaisesti vilkaisee niitä ja hetkessä näkee 

niistä millä kohden maapalloa on, minkä verran aikaa on kulunut 

heräämisen hetkeen; mutta niiden rivit voivat mennä sekaisin, 

katkeilla. (Proust 1984, 7.) 

 



Uni vaikuttaisi olevan Proustille erillinen, itsenäinen maailma ja näiden todellisen ja 

unimaailman sekoittumiskohdassa on hetki, jolloin on vaikeuksia siirtyä maailmasta 

toiseen. Kehon ja asennon muisti voi toimia vihjeenä ja tilanteen laukaisijana, jolloin 

hahmotuskyky todellisesta maailmasta palautuu tai toisaalta voi laukaista jonkin 

toisen muistuman ja viedä jälleen eri paikkaan. Romaanin alun jaksossa tulee esiin 

myös yksi teemoista: tottumus, mikä esiintyy myöhemmin useita kertoja 

romaanisarjassa. Teema tuodaan esiin vain pienenä huomiona ja sen käsittely jatkuu 

ja rikastuu myöhemmin romaanisarjan edistyessä. 



 
 

Varsin erilaisia lukukertoja nämä olivat. Se osoittaa aika selvästi, että Proustia voi 

lukea monella tavalla. Tässä esimerkissä on vain yhdeksän sivua, joten romaanisarjan 

noin  4300 sivun jälkeen on lukematon mahdollisuus laskea käsistään eri kirja ja eri 

lukukokemus. Onko sitten kaiken kirjallisuuden kohdalla sama asia? Ehkä Proust on 

kuitenkin poikkeus. Kadonnutta aikaa etsimässä  romaanissa on vain niin paljon eri 

tasoja, että huolellinen pohdiskeleva lukeminen tuo niitä esiin poikkeavassa 



mittakaavassa. Toki romaanissa on myös jaksossa, joissa kerronta on melko 

suoraviivaista, mikä hieman helpottaa luku-urakkaa. Tosin Proustin lukemiseen ei 

kuitenkaan kannata mielestäni suhtautua missään tapauksessa urakkana, vaan 

viipyilevinä, pohdiskelevina hetkinä. 

 

 

 

Homoseksuaalisuudesta 

 

Homoseksuaalisuus on merkittävä teema Proustin romaanissa. Sitä käsitellään ennen 

kaikkea paroni de Charlusin hahmon kautta. Kertojalle ja lukijalle paljastuu 

vähitellen tämän aatelisherran seksuaalinen suuntautuminen. Paroni de Charlus 

esiintyy romaanissa etenkin Sodoma ja Gomorra osassa, mutta muissakin osissa hän 

näyttäytyy säännöllisesti. Toinen homoseksuaalisuuden teema liittyy kertojan 

mustasukkaisuuteen Albertinea kohtaan. Hän epäilee ja hänelle paljastuu 

rakastamansa Albertinen lesbosuhteet.  

 

Nyt, kun Proustin homoseksuaalisuus on yleisesti tiedossa, herättää ristiriitaisia 

ajatuksia se seikka, että romaanissa vakuutellaan moneen otteeseen, ettei kertojalla 

missään nimessä ole tällaisia homoseksuaalisia taipumuksia. Tästä rehellisyyden 

puutteesta häntä on syyttänyt muun muassa André Gide ja hän ei ole jäänyt ainoaksi 

(Lagercrantz 1994, 113). Romaanin edetessä käy selväksi se, että homoseksuaalisuus 

on pahe ja tuomittavaa. Toisaalta kuitenkin romaanissa suhtaudutaan suurella 

ymmärryksellä poikkeavaan seksuaalisuuteen ja kertoja ei kuitenkaan sinällään 

tuomitse ja paheksu paronin de Charlusin käytöstä. Vaikuttaisi siltä, että paronin 

kautta Proust kertoisi itsestään ja omista ristiriitaisista tunteistaan, joita ympäristön 

paineet ja tukahdetut vietit asettivat hänelle. 

 



Proustin aikakaudella oli täysin eri asia tulla kaapista ulos, kuin nykyään. Olihan 

homoseksuaalisuus rikoksena tuomittava teko. Onko niin, että se osoittaakin suurta 

rohkeutta kirjoittaa ylipäänsä homoseksuaalisuudesta näin näkyvästi ja laajasti. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Seurapiireistä ja totuudesta 

 

Miksi Proust kuvasi seurapiirien tapahtumia niin paljon ja syväluotaavasti?  Välillä 

tuntui, että lukee jotain naisten lehden seurapiiripalstaa, joka jatkuu ja jatkuu ja 

jatkuu. Olisiko tiivistys ja tekstin lyhentäminen ollut paikallaan tässä kohtaa?  

 

Kadonnutta aikaa etsimässä romaanin henkilöt muistuttavat hyvin pitkälti aikakauden 

oikeita henkilöitä. Henkilöiden esikuvia on jäljitetty Proustin elämänkerroissa, joista 

White mainitsee erityisesti Georg D. Painterin Marcel Proust : A Biography. 

Painterillä oli Whiten mukaan lähes pakkomielle tähän selvitystyöhön. (White 1999, 

145.) 

 

Vaikka nimet ovat muutetut ja on kyse fiktiosta, voisi kuvitella, että aikalaiset ovat 

tunnistaneet monet romaanin henkilöt ja ovat osanneet sijoittaa romaanin 

tapahtumien viittaukset myös todelliseen elämään.  Aikalaiset ovat lukeneet romaania 

tästä johtuen eri tavalla. Heille romaanin henkilöt ovat todellisia ja osa heistä sen ajan 

julkisuuden henkilöitä, seurapiiripalstoilta tunnettuja persoonia. Nykylukijalle ja 

itselleni on kyse historiasta. Aikakaudesta, jota ei enää ole. Se on sinänsä 

kiinnostavaa, mutta muuttaa toki lukukokemusta erilaiseksi.  

 

Sinänsä romaanin kuvaama aikakausi on erittäin mielenkiintoinen. Proust pääsee 

sisäpiiriläisenä kuvaamaan aatelisten seurapiirielämää ja murroskohtaa, jossa 

aatelisten merkitys yhteiskunnassa ja seurapiireissä alkaa hiipua. Onko hänen 

kertomuksillaan siis arvoa ennen kaikkea todistusvoimansa takia?  

 

Proust on hyvin filosofinen kirjailija. Mihin hän siis pyrki näillä loputtomilla 

jaaritteluilla seurapiireistä? Mielestäni tähän saa vastauksen Romaanisarjan 

viimeisessä osassa Jälleenlöydetty aika. Tässä kirjassa päähenkilö pohtii taiteilijuutta 



ja löytää syyn ja tarkoituksen omille kirjallisille pyrkimyksilleen. Hän haluaa löytää 

totuuden ja vaikutelman todellisuudesta. Pyrkii löytämään todellisen merkityksen ja 

olemuksen asioille ja tämä löytyy ajan ulkopuolisesta tilasta.  

 

Näiden aitojen hetkien ja totuuden löytämiseen vie vain Proustin mukaan vain 

tietynlainen tiedostamaton, älyn ulkopuolinen tila. Jos päämääränä on totuuden 

löytäminen, ehkä sen esiin kaivaminen vaatii kaiken kaivamista sen, totuuden 

ympäriltä. Voiko mitään jättää kertomatta, vai sisältyykö kaikki totuuteen? 

Todellisten, ajan ulkopuolisten yleispätevien hetkien ja asioiden ilmituleminen löytyy 

ehkä vain muun ei niin merkityksellisen joukosta ja sisältä? Tiedostamaton totuus 

tulee esiin hitaasti muistin kätköistä suuren kirjoittamismäärän tai monologin alta 

muistuttaen Freudilaista psykoanalyysia. 

 

 

…jos jo ennen kuultu ääni tai aikaisemmin hengitetty tuoksu syntyy 

uudestaan, samanaikaisesti menneisyyteen ja nykyisyyteen, jos siitä tulee 

todellinen ilman että se on läsnä oleva, yliaistillinen ilman että se on 

abstrakti, vapautuu asioiden tavallisesti kätketty pysyvä olemus ja 

meidän aito minämme, joka joskus on jo kauan tuntunut kuolleelta 

vaikka ei olekaan kokonaan kuollut, sillä se herää ja virkoaa 

saadessaan näin taivaallista ravintoa. Yksi ajan järjestyksestä 

vapautunut minuutti on luonut meissä uudestaan ajan järjestyksestä 

vapautuneen ihmisen. Ja on ymmärrettävää, että ihminen on 

luottavainen ilossaan, vaikka yhden madeleinen mitätön maku ei 

loogisesti ajatellen voi olla syynä hänen iloonsa, ja ymmärrettävää on, 



että sanalla ”kuolema” ei ole hänelle merkitystä: miten voisi ajan 

ulkopuolella elävä pelätä tulevaisuutta? (Proust 2007, 220.) 

 

Proustin tekstille on mielestäni ominaista myös se, että hän kirjoittaa ja tarkastelee 

aihettaan niin tyhjentävästi ja yksityiskohtaisesti, että lopulta pääsee lähelle ydintä. 

Hän ikään kuin saartaa aiheensa ja lähestyy sitä monelta suunnalta ydintä kohden. 

Tarkastelussa nousee esiin yksityiskohtia, jotka muodostavat kokonaisuuden. 

Tarkastelun kohteena ei myöskään ole vain ulkoiset seikat, vaan Proustin 

kiinnostuksen kohteena on myös sielunelämä ja psykologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Ajasta  

 

Aika on tärkeä elementti Proustille. Aikatasot vaihtelevat useaan otteeseen 

kappaleissa ja jopa lauseiden sisällä. Lukeminen vaatii tarkkaavaisuutta, jotta pysyy 

mukana näissä aikakerroksissa. Aiemmassa kappaleessa mainitsin, kuinka alun 

nukahtamisjakson aikatasot aukesivat, vasta huolellisemman lukukerran jälkeen.  

 

Läsnä oleva hetki ei selvästikään ole Proustille se tärkein, vaan tapahtumat 

kirkastuvat mielessä vasta myöhemmin. Oikea todellisuus ja asioiden ydin ja 

merkityksellisyys ikään kuin paljastuu aikaviiveen jälkeen, muistoissa. Tämä käy 

hyvin ilmi hetkellä, jolloin tarinan päähenkilö tutustuu Albertineen. 

 

Mitä mielihyvään tulee, niin en tietenkään tuntenut sitä ennen kuin 

jonkin ajan kuluttua, hotelliin palattuani, kun minusta yksin jäätyäni oli 

taas tullut oma itseni. Mielihyvän tunteista voi sanoa samaa kuin 

valokuvista. Rakastetun läsnäollessa nauttimamme on vain negatiivi, 

me kehitämme sen myöhemmin kotiin palattuamme, kun meillä taas on 

käytettävissämme sisäinen laboratoriomme, jonka ovi pysyy suljettuna 

niin kauan, kuin ympärillämme on muita ihmisiä. (Proust 1982, 281.) 

 

Proustin mukaan ihminen on hetkien kokoelma. Nämä hetket ovat välähdyksiä, jotka 

muisti on tallentanut mieliimme. Ihminen on muistista riippuvainen ja hetket, jotka 

ovat tallentuneet  jäävät elämään ja kestävät. Esimerkiksi toinen ihminen voi piirtyä 

mieliimme vain erilaisina hetkinä paljastaen itsestään vain yhden puolen kerrallaan, 

joista muodostuu lopulta tällainen hetkien kokoelma, kokonaisuus. (Proust 2003, 68)  



Minuutemmekin on siten sidoksissa aikaan. Muodostamme ajatuksiamme ja omia 

käsityksiämme muistijälkiemme kautta. Nykyhetkemme havaintoihin ja ajatuksiin 

vaikuttavat siis jatkuvasti myös aiemmat samankaltaiset tai mieleemme muuten 

tulevat havainnot ja ajatukset. 

 

Romaanisarjan päättävässä kirjassa Proust lopulta tuntuu löytävän sen, mikä ajassa 

kiehtoo ja mitä muistoihin uppoutumalla voi saavuttaa. Se on ajan ulkopuolinen tila, 

missä paljastuu asioiden todellinen olemus ja missä jopa kuolemanpelko väistyy ja on 

mahdollista saavuttaa todellinen onnentila. 

 

...kun vertasin toisiinsa eriaikaisia hyvänolontunteitani, joille oli yhteistä 

se että olin samanaikaisesti nykyhetkessä ja kaukaisessa ajassa silloin 

kun aistin ne – lusikan kilahduksen lautaseen, epätasaisen kiveyksen, 

madeleinen maun – siinä määrin että menneisyys tunkeutui nykyisyyteen 

enkä enää tiennyt, kummassa oikein itse olin; vaan totuus oli, että se 

olento minusta joka silloin koki aistimuksen, nautti siitä mikä siinä oli 

yhteistä sekä menneelle ajalle että nykyhetkelle, nautti siitä mikä siinä 

oli ajan ulkopuolella, ja tämä olento minussa saattoi ilmetä vain, kun se 

sellaisen nykyhetken ja menneisyyden väliin sijoittuvan identiteetin 

turvin pystyi olemaan siinä ainoassa elintilassa, missä se pysyi hengissä ja 

nautti asioiden olemuksesta, eli ajan ulkopuolella. Tässä selitys, miksi 

lakkasin olemasta huolestunut omasta kuolemastani hetkenä, jolloin 

alitajuisesti tunnistin madeleinen maun, sillä entinen minäni muuttui 

silloin ajan ulkopuoliseksi olennoksi eikä niin muodoin piitannut 

myöskään tulevaisuuden tuomista muutoksista. Tämä olento eli vain 



asioiden olemuksesta eikä pystynyt tavoittamaan sitä nykyhetkessä 

missä mielikuvitus ei toiminut mukana eivätkä aistit pystyneet 

välittämään sitä sille: jopa tulevaisuus, jota kohti toimintamme 

kurottautuu, joutui luovuttamaan. (Proust 2007, 218.) 

 

Sarjakuvassa halusin jollakin tavalla kuvata eri aikakerrostumia. Erilaisten ajatusten 

ja kokeilujen jälkeen keksin hyvin yksinkertaisen ja mielestäni toimivan tavan tehdä 

sen. Vesiväripiirroksen rinnalla piirsin vain ääriviivasta muodostuvan toisen 

aikatason. Se toimi mielestäni hyvin, sillä piirros pysyi selkeänä ja kuitenkin eri ajat 

olivat selvästi esillä samassa kuvassa. 

 

 

 

 

 



Proustin filosofiasta 

 

Oliko Proust itsenäinen ajattelija, joka  Kadonnutta aikaa romaanissaan loi 

uudenlaisen tavan käsitellä aikaa, muistoja ja muistamista ja loiko hän kokonaan 

uudenlaisen tavan kirjoittaa?  

 

Proustin ajatteluun on ilmeisesti tullut vaikutteita monelta suunnalta. Aikakauden 

muotifilosofi Henri Bergson oli Proustille tuttu jo kouluajoilta. Mielenkiinto 

Bergsonin ajatuksia kohtaan todennäköisesti kasvoi, kun filosofi avioitui Proustin 

serkun kanssa. Bergsonilta Proust omaksui ajatuksen, että looginen ja rationaalinen 

tietoisuus ei voi tavoittaa totuutta. Objektiivista todellisuutta ei ole, vaan se perustuu 

subjektiiviseen heijastumaan tajunnastamme. Sisäinen todellisuutemme on ulkoista 

todellisuutta mahtavampi.( Kunnas Tarmo, ”Marcel Proust: Kadonnutta aikaa 

etsimässä 2-3”.) 

 

…se ettei äly suinkaan ole herkin, vahvin eikä sopivin ase totuutta tavoittamaan – 

siihen ovat jo tähän mennessä viitanneet monet seikat ja tuonnempana käy yhä 

selvemmin ilmi- on vain yksi syylisää aloittaa älystä sen sijaan, että aloittaisi 

tiedostamattomasta vaistosta, sokeasta uskosta ennakkoaavistuksiin. Elämä antaa 

meidän kyllä vähin erin, tapaus tapaukselta havaita, että se mikä on tärkeintä tunteille 

tai hengelle ei tule tietoomme järkeilyn vaan muitten mahtien kautta. (Proust 2003, 

9.) 

 

Kunnas tuo esiin myös Proustin aikalaisten ja ystävien impressionistien vaikutusta 

ajatteluunsa. Heidän tapaansa Proust ei koe, että todellisuus on muuttumaton 

staattinen ja yksiselitteinen. (Kunnas Tarmo, ”Marcel Proust: Kadonnutta aikaa 

etsimässä 2-3”.) Havainnot ja vaikutelmat muuttuvat ja ovat hetkellisiä. Samoin myös 

ihmisten tunnetilat  muodostuvat hetkellisistä muuttuvista vaikutelmista. Romaanin 



henkilöiden persoonallisuudet koostuvat erilaisista minuuksista, jotka voivat olla 

keskenään ristiriitaisia tai vastakohtaisia. 

 

…rakkautena, mustasukkaisuutena pitämämme tunteet eivät ilmene 

yhtenä ja samana, jatkuvana, jakamattomana intohimona. Ne 

koostuvat lukemattomista perättäisistä, erilaisista rakkauden ja 

mustasukkaisuuden tunteista, jotka tulevat ja menevät, mutta luovat 

katkeamattomalla moninaisuudellaan vaikutelman jatkuvuudesta, 

harhan yhtenäisyydestä. (Proust 1977, 235) 

 

On mielenkiintoista, että Proust ei ole lukenut aikalaisensa Freudin tuotantoa. Ehkä 

on niin, että aikakausi loi otollisen hetken synnyttää tämänkaltaista pohdiskelua 

samanaikaisesti. Heillä on kuitenkin paljon temaattisia yhteneväisyyksiä. Lapsuuden 

teemat ja ennen kaikkea muistin kätköistä löydetyt tiedostamattomat merkitykselliset 

asiat  ovat ilmeisiä, jotka kiinnostavat ja yhdistävät Freudia ja Proustia toisiinsa. 

Proust oli myös Freudin tavoin selvästi kiinnostunut unista ja niiden 

mahdollisuudesta tuoda mieliimme tiedostamattomasta merkityksellisiä asioita.  

 

…rakkaustarinan ja sen unohdusta vastaan käymien taisteluitten 

historiassa unella on jopa suurempi osa kuin valvetilalla, unella joka ei 

pidä lukua ajan pikkutarkoista jaotteluista vaan poistaa 

ylimenokaudet, tuo esiin jyrkät vastakohdat, tuhoaa hetkessä päivän 

aikana kärsivällisesti kudotun lohdutustyön ja pitää huolta että 

tapaamme yöllä naisen jonka olisimme lopulta unohtaneet jos vain 

emme olisi nähneet häntä enää? (Proust 2003, 132.) 



 

Mikä sitten tekee Proustista poikkeuksellisen? Tuntuu siltä, että kaikki Proustista 

kirjoittavat tuovat esiin hänen sairautensa ja poikkeavuutensa. Hän kärsi astmasta, oli 

homoseksuaali, mikä siihen aikaan oli tuomittavaa ja lisäksi äidin puoleltaan 

juutalainen. Hän oli siis moninkertaisesti ulkopuolinen. Pitkien sairausjaksojen 

aikaan ja myöhemmin ryhtyessään kirjoittamaan täyspainoisesti hän vetäytyi lähes 

erakkomaiseen olemiseen.  Ehkä juuri tällä eristyneisyydellä oli ratkaiseva merkitys 

Proustin tapaan tarkastella maailmaa. Sairautensa eristämänä ja toisaalta sen 

tarjoaman ajan mahdollistamana hän tarkasteli ympäröivää todellisuuttaan tarkasti, 

yksityiskohtaisesti ja esteettisesti. Niin, että samanarvoisen esteettisen huomion 

saattaa saada hänen tekstissään saada auringossa kylpevä silkkituoli, jokin kasvi tai 

arkkitehtoninen yksityiskohta tai taideteos.  

 

Kaikesta oman elämänsä kärsimyksestä huolimatta Proustin filosofiset pyrkimykset 

olivat positiiviset. Filosofia oli hänelle keino parantaa elämänlaatua. Hän pyrki 

rikastamaan ja löytämään kauneutta maailmastaan ja lopulta myös löytämään 

elämälle sen tarkoitus. 

 

 



Lopuksi 

 

Alkuasetelmassa olin ajatellut tuovani Proustin ajatuksia ajasta sarjakuvan keinoin 

esiin. Kun työni edistyi, minulla olikin käynnissä kaksi erillistä projektia: sarjakuvan 

tekeminen ja Proustin lukeminen ja ne kiinnittyvät toisiinsa löyhästi, Proust 

jonkinlaisena epämääräisenä inspiraation lähteenä. 

 

Tartuin sarjakuvan tekemiseen ilman ennakkokäsitystä siitä, miten se tehdään. 

Ajatuksenani oli, että se on keino tehdä tuoreella tavalla ja ilman rajoituksia. 

Suunnittelin tekeväni jonkinlaisia episodeja, jotka muodostaisivat kokonaisuuden 

päähenkilön elämästä tai tunnelmista. Vähitellen kuitenkin sarjakuvan lainalaisuudet 

tulivat eteeni ja ymmärsin, että ilman selkeän kertomuksen tuomaa runkoa tarina jää 

hyvin vajavaiseksi ja hajanaiseksi tai sitä ei edes ole. Aloin miettimään mitä halusin 

kertoa ja miten. 

 

Aloitin kaiken ikään kuin alusta tekemällä synopsiksen ja sivukäsikirjoituksen. Se toi 

projektiin selkeyttä ja ryhtiä, mutta toisaalta olin nyt tekemässä sarjakuvaa hyvin 

perinteisellä tavalla. Se oli oikeastaan vähän sääli ja muutti alkuperäistä ajatustani 

ratkaisevasti. 

 

Mielenkiintoinen havainto oli kuitenkin se, että jossain vaiheessa ymmärsin, että 

jollain ihmeellisellä tavalla tekemäni sarjakuvan ja Proustin romaanin tarinassa olikin 

hämmästyttävän paljon samaa. Niiden molempien tarinan runkona kulkee 

päähenkilön kasvukertomus ja merkityksen löytäminen omalle elämälle. Se ei ollut 

mitenkään tarkoituksellista, mutta voiko se myöskään olla täysin sattumaa? Ehkä 

näin pitkäkestoisella lukuprojektilla on omat vaikutuksensa luovan työn prosesseihin. 

Ajatukset muodostuvat vaikutteista ja niiden prosessoinneista.  Proust inspiraation 



lähteenä oli siis toiminut ja vaikuttanut enemmän kuin olin kuvitellut. Ehkä myös 

tekemäni sarjakuva oli reflektiota Kadonnutta aikaa etsimässä romaaniin? 

 

Proustin lukemisella oli myös vaikutusta siihen, että kävin läpi omia kokemuksiani ja 

muistoja elämäni varrelta. Tästä prosessista löysin aihelmia sarjakuvaan ja ehkä 

itseymmärryksenikin kasvoi samalla.  

Bergotte (kertojan ihailema kirjailija) tulee miehestä joka osaa muuttua peiliksi ja 

heijastaa elämäänsä (Proust 2007, 35). 

En kuvittele olevani Proustin/kertojan ihaileman kirjailijan veroinen, mutta uskon 

kyllä siihen, että taiteilijan teoksen tulee jollain tapaa koskettaa häntä itseään, jotta 

sillä olisi mahdollisuus koskettaa ja vaikuttaa lukijoihin tai muuhun yleisöön.  
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