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OHJELMA – PROGRAMME
(pour le français, voir ci-dessous)

Keskiviikko 14.6.2017
09.30–10.00 Kahvitarjoilu seminaariin saapuville
10.00Seminaarin avaus: puheenjohtaja Heidi Heinonen, Suomi–Ranska-yhdistysten
liitto
Helsingin yliopiston tervehdys, prof. Laura Kolbe
Ranskan suurlähetystön tervehdys, Ranskan suurlähettiläs Serge Tomasi
10.45–11.45 Prof. Matti Klinge: Sveaborgista De Gaulleen – De Sveaborg au Général De
Gaulle. Keskustelua, kysymyksiä
12.00–13.30 Lounastauko
13.30–16.00 Paneeli 1: Suomen ja Ranskan kohtalonyhteydet n. 1810–1940
Prof. Kimmo Rentola (Helsingin yliopisto), FT Henrik Tala (abstrakti) ja VTT Risto
Volanen.
Keskustelua, kysymyksiä.
Puheenjohtajana suurlähettiläs Risto Veltheim, Ranskan hallintokorkeakoulun entiset
suomalaiset oppilaat Suomen ENA ry
15.00–15.15 Kahvitauko
16.00–16.30 Päätössanat, ent. valtiosihteeri Pertti Torstila
Torstai 15.6.2017
10.00–11.45 Prof. Louis Clerc, Turun yliopisto: Les historiens de l’époque contemporaine
entre la Finlande et la France & Ambassade de Finlande en France (abstraktit).
Keskustelua, kysymyksiä. VIIME HETKELLÄ TULLEEN OHJELMAMUUTOKSEN VUOKSI PROF.
LOUIS CLERC ESITELMÖI KAHDESTA AIHEESTA.

12.00–13.30 Lounastauko
13.30 -15.00 Paneeli 2: nykytutkijoiden Ranskan historian aiheita (à 20min.):
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FT Heta Aali, Turun yliopisto: Merovingikuningattaret 1800-luvun Ranskassa (abstrakti)
FM, jatko-opiskelija Miika Norro, Turun yliopisto: Kirja kulttuurisena esineenä Chrétien de
Troyes’n teoksissa (abstrakti)
FT Riikka-Maria Pöllä, Helsingin yliopisto: Kaksi eliittikaunotarta ja täydelliseksi hiottu
ulkoasu Ludvig XIV:n Pariisissa: Madame de Sévigné & Ninon de Lenclos (abstrakti)
FM, jatko-opiskelija Tiina Tuominiemi, Turun yliopisto: 1600-luvun ranskalaisten satujen
kaikuja Suomessa (abstrakti)
Keskustelua, kysymyksiä. Puheenjohtajana FT, vs. pääsihteeri Rose-Marie Peake
15.00–15.15 Kahvitauko
15.15–16.45 Paneeli 3: nykytutkijoiden Ranskan historian aiheita:
FT, dosentti Anja Kervanto Nevanlinna, Helsingin yliopisto: Rakennussuojelu Ranskan
kansallisen identiteetin rakentajana (abstrakti)
Laurence Prempain, docteur ès lettres: Évolution de l’accueil en France des réfugiés juifs et
juives venus d’Allemagne (1933-1938) (abstrakti)
FT Helena Tyrväinen, Helsingin yliopisto: Robert Brusselin, Association Française
d’Expansion et d’Échanges Artistiques -järjestön johtajan vaikutusvalta Suomen 1920-luvun
musiikkielämässä (abstrakti)
FT Elina Seppälä, Helsingin yliopisto: Ranskalainen Eurooppa ja suomalainen Suomi:
sveitsiläinen Jean-Louis Perret kulttuurinvälittäjänä (1919–1945) (abstrakti)
Keskustelua, kysymyksiä. Puheenjohtajana FT Kristina Ranki.
16.45 – 17.15 Loppusanat toimittaja, tietokirjailija Helena Petäistö: Pannaan vielä
paremmaksi – On peut toujours faire mieux

***

Mercredi 14 juin 2017
9h30 – 10h

Café

10h – 10h45 Mots de bienvenue :
Mme Heidi Heinonen, présidente de la Fédération des associations franco-finlandaises
Mme Laura Kolbe, professeur d’histoire européenne, Université de Helsinki
M. Serge Tomasi, ambassadeur de France en Finlande
10h45 – 11h45 Allocution, professeur Matti Klinge : Sveaborgista de Gaulleen – De
Sveaborg au Général de Gaulle. Questions, discussion.
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12h – 13h30 Pause déjeuner
13h30 – 16h Table ronde 1: organisée par l’association des anciens élèves de l’ENA : Les
événements historiques et politiques entre la Finlande et la France de 1810 à 1940
Intervenants : professeur Kimmo Rentola (Université de Helsinki), Henrik Tala, docteur ès
lettres (compte-rendu), et Risto Volanen, docteur en sciences politiques
Président : Risto Veltheim, ancien ambassadeur (Association de l’ENA)
15h – 15h15

Pause café

16h – 16h30
d’État

Clôture du colloque de la journée : Pertti Torstila, ancien Secrétaire

Jeudi 15 juin 2017
10h – 11h45
Professeur Louis Clerc, Université de Turku: Les historiens de l’époque
contemporaine entre la Finlande et la France & Ambassade de Finlande en France.
(Comptes-rendus) Questions, discussion. À CAUSE D’UN CHANGEMENT DE DERNIÈRE
MINUTE, PROFESSEUR LOIUS CLERC PARLE DE DEUX SUJETS.

12h – 13h30

Pause déjeuner

13h30 – 15h
de la France

Table ronde 2: Interventions à propos de la recherche actuelle sur l’histoire

Heta Aali, docteur ès lettres: Les reines mérovingiennes vues par la France du XIXème siècle
(compte-rendu)
Miika Norro, doctorant: Le livre comme objet culturel dans les livres de Chrétien de Troyes
(compte-rendu)
Riikka-Maria Pöllä, docteur ès lettres: Le charme de la beauté: Madame de Sévigné & Ninon
de Lenclos, deux jolies représentantes de l’élite aux apprêts sophistiqués dans le Paris de
Louis XIV (compte-rendu)
Tiina Tuominiemi, doctorante: L’écho des contes français du XVIIème siècle en Finlande
(compte-rendu)
Présidente : Rose-Marie Peake, docteur ès lettres (Fédération des associations francofinlandaises)
15h – 15h15

Pause café

15h15 – 16h45 Table ronde 3: Interventions à propos de la recherche actuelle sur l’histoire
de la France :
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Anja Kervanto Nevanlinna, docteur ès lettres, Directeur de Recherche: La protection du
patrimoine en tant que construction de l’identité nationale française (compte-rendu)
Laurence Prempain, docteur ès lettres: : Évolution de l’accueil en France des réfugiés juifs
et juives venus d’Allemagne (1933-1938) (compte-rendu)
Helena Tyrväinen, docteur ès lettres: L’influence de Robert Brussel, directeur de
l’Association Française d’Expansion et d’Échanges Artistiques, sur la vie musicale
finlandaise des années 1920 (compte-rendu)
Elina Seppälä, docteur ès lettres: L’Europe française et la Finlande finlandaise : le suisse
Jean-Louis Perret comme passeur entre les deux cultures (1919–1945) (compte-rendu)
Présidente : Kristina Ranki, docteur ès lettres
16 h 45 – 17 h 15 Clôture du colloque : Helena Petäistö, journaliste et écrivain : Pannaan
vielä paremmaksi – On peut toujours faire mieux
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ABSTRAKTIT – COMPTES-RENDUS
Keskiviikko 14.6.2017 / Mercredi 14 juin 2017
1. FT / docteur ès lettres Henrik Tala (13h30-16h)
Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat. Ranskan poliittinen ja sotilaallinen apu Suomelle 1939–1940
Suomi ei taistellut talvisodassa yksin, vaikka niin usein väitetään. Tosiasiassa Suomen selviytymisen
kannalta ratkaisevan arvokasta oli ulkomailta, erityisesti Ranskasta ja Britanniasta saatu poliittinen tuki.
Tärkeimpään pelastajan roolin kohosi Ranska ja sen pääministeri Édouard Daladier.
Ranskalla oli talvisodan aikana vakava aikomus pelastaa Suomi Neuvostoliiton miehitykseltä. Ranska
lähetti Suomelle aseita, taistelukoneita ja sotamateriaaleja, ja oli vähällä ehtiä toimittaa Suomeen aseellisia
joukko-osastojakin ennen kuin rauha solmittiin. Suomen pelastamisesta tuli ranskalaisille niin tärkeää, että
Suomen tekemä rauha johti Ranskassa hallituksen eroon. Hallituksen katsottiin epäonnistuneen Suomen
auttamisessa.
Suomen auttaminen tuli Ranskassa merkittäväksi sekä ulkopoliittisista että sisäpoliittisista syistä. Yhtäältä
uskottiin Suomen tukemisen auttavan Ranskaa sen sodankäynnissä Saksaa vastaan. Toisaalta Ranskan
hallitus pyrki esiintymään tarmokkaana kommunismintorjujana niin Ranskassa kuin Suomessakin, koska
se tarvitsi välttämättä parlamentaarista tukea oikeistopuolueilta. Näin Suomen auttamisesta tuli helmimaaliskuussa 1940 myös Ranskan poliittisen debatin ja valtakamppailun tärkein yksittäinen kysymys.
Vaikka hallituksen pyrkimykset eivät onnistuneetkaan, pääministerin Daladier'n näyttävät pyrkimykset
tulivat auttaneeksi Suomea ratkaisevasti: avoimet avuntarjoukset ja -lupaukset saivat Stalinin tarjoamaan
rauhaa Suomelle tilanteessa, jossa Suomen armeija oli luhistumisen partaalla ja maan miehittäminen
Neuvostoliiton ulottuvilla.
***
Les Français décisifs pendant la guerre d’hiver. L’aide politique et militaire de la France à la Finlande
en 1939–1940
Contrairement à ce que l’on prétend souvent, la Finlande n’a pas combattu seule pendant la guerre
d’hiver. En réalité, le soutien politique de pays étrangers, au premier rang desquels la France et la GrandeBretagne, a été décisif pour la résistance de la Finlande. La France et son premier ministre Édouard
Daladier furent les plus importants sauveurs de la Finlande.
La France a manifesté durant la guerre d’hiver la ferme intention de sauver la Finlande de l’occupation
soviétique. La France a livré à la Finlande des armes, des chasseurs et du matériel militaire et était sur le
point d’envoyer en Finlande des troupes lorsque la paix a été conclue. Sauver la Finlande était même
devenu si important pour la France que la signature de la paix par la Finlande a causé la chute du
gouvernement Daladier, accusé d’avoir échoué à aider la Finlande.
Le soutien à la Finlande était devenu une priorité en France pour des raisons de politique étrangère et de
politique intérieure. D’une part on estimait que l’aide à la Finlande aiderait la France dans son combat
contre l’Allemagne. D’autre part, le gouvernement français souhaitait apparaître comme déterminé à lutter
contre le communisme, tant en France qu’en Finlande car il avait besoin du soutien des partis de droite.
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Soutenir la Finlande en février-mars 1940 devint donc un thème central des débats et combats politiques
en France.
Même si le gouvernement n’a pas réussi à remplir ses objectifs, les actions du Premier ministre Daladier
ont aidé la Finlande de manière décisive : les offres d’aide et les promesses de soutien ont poussé Staline à
proposé un traité de paix à la Finlande à un moment où l’armée finlandaise était au bord de la rupture et le
pays menacé d’être envahi par l’Union soviétique.
Torstai 15.6.2017 / Jeudi 15 juin 2017
2. Professori / Professeur Louis Clerc, Turun yliopisto / Université de Turku
(10h-11h45)
Les historiens de l’époque contemporaine entre la France et la Finlande
Les deux tomes de l'Histoire de la Finlande, publiés par Aurélien Sauvageot en 1968, apparaissent à la
lecture comme une entreprise à la fois personnelle et scientifique. L'auteur, spécialiste des langues finnoougriennes à l'INALCO, décrit l'histoire d'un pays qu'il a vu devenir indépendant, expose ses sentiments
envers le développement de cet État et rappelle son rôle dans l'histoire. On le découvre élève de lycée
parisien en 1916, distribuant des documents défendant la cause finlandaise, ou universitaire en 1939,
défendant la Finlande agressée par son voisin soviétique.
Objet en France d'un intérêt confidentiel, la Finlande apparait sous la plume de Sauvageot mais aussi
d'autres historiens français comme un sujet à la fois scientifique et personnel, l'écriture de l'histoire se
mêlant à l'entreprise autobiographique. La Finlande apparait également comme un symbole pour
l'anticommunisme de Sauvageot, alors que par exemple Jean-Jacques Fol, autre historien français
s'intéressant aux pays nordiques, projète sur ces derniers une autre vision politique.
Notre présentation aura pour but, au travers de quelques exemples, d'observer la façon dont les historiens
français de la période contemporaine ont évoqué la Finlande. Nous considérerons également la façon dont
les historiens finlandais ont traité de l'histoire contemporaine de la France. Nous verrons que, dans les deux
cas, la logique scientifique s'est souvent teintée d'intérêts personnels, voire politiques. Nous dresserons pour
finir un état des lieux des recherches croisées en histoire entre la France et les pays nordiques.
***
Ranskan ja Suomen välisen nykyhistorian tutkijoita
Aurélien Sauvageot’n vuonna 1968 julkaisema kaksiosainen Histoire de la Finlande (Suomen historia)
vaikuttaa lukijasta sekä kirjoittajan henkilökohtaiselta että tieteelliseltä hankkeelta. Kirjoittaja, INALCO:n
suomalais-ugrilaisten kielten asiantuntija, näki Suomen itsenäistyvän. Hän kuvaa Suomen historiaa, omia
tunteitaan maan kehittyessä ja muistuttaa sen roolista historiassa. Sauvageot nähdään vuonna 1916
pariisilaisena lukiolaisena, joka jakoi Suomen itsenäistymistä puolustavia lentolehtisiä, sekä
yliopistotutkijana vuonna 1939 puolustamassa Suomen asiaa Neuvostoliiton hyökkäyksen edessä.
Ranskassa vähäisen mielenkiinnon kohteena ollut Suomi näyttäytyi Sauvageot’n ja muidenkin
historioitsijoiden teksteissä sekä tieteellisenä että henkilökohtaisena aiheena, historiankirjoituksen
sekoittuessa omaelämäkerrallisuuteen. Suomi näyttäytyy Sauvageot’lla antikommunismin symbolina, kun
taas esimerkiksi toinen Pohjoismaista kiinnostunut historioitsija Jean-Jacques Fol näkee ne poliittisesti
toisenlaisessa valossa.
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Tämän esityksen tarkoituksena on joidenkin esimerkkien avulla valottaa tapaa, jolla nykyajan
ranskalaishistorioitsijat ovat tehneet huomioita Suomesta. Tarkastelen myös tapaa, jolla suomalaiset
historioitsijat ovat käsitelleet Ranskan nykyhistoriaa. Molemmissa tapauksissa voidaan nähdä, että
tieteellinen logiikka on usein henkilökohtaisten ja jopa poliittisten mieltymysten värittämää. Lopuksi
arvioidaan Ranskan ja Pohjoismaiden välisiä ristikkäisiä historiantutkimuksia.

***
À CAUSE D’UN CHANGEMENT DE DERNIÈRE MINUTE, PROFESSEUR LOIUS CLERC PARLE AUSSI
SUR LE SUJET DE L'AMBASSADE DE FINLANDE EN FRANCE. COMPTE-RENDU NON DISPONIBLE
EN FRANÇAIS.
VIIME HETKELLÄ TULLEEN OHJELMAMUUTOKSEN VUOKSI PROF. LOUIS CLERC ESITELMÖI
MYÖS AIHESTA: PLACE DE FINLANDE - SUOMEN PARIISIN-SUURLÄHETYSTÖN HISTORIA.
Abstrakti:
Suomen Pariisin-suurlähetystö ”Suomen aukiolla” eli Place de Finlanden laidalla on itsenäisen Suomen
ensimmäisiä edustustoja. Pariisista Suomelle on auennut merkittävä näköala maailman tapahtumiin: sieltä
käsin on tavoiteltu Suomelle niin poliittista vaikutusvaltaa, taloudellisia suhteita kuin kansainvälistä
mainettakin. Lähetystö on palvellut myös Ranskassa asuvia ja liikkuvia suomalaisia, kuten turisteja,
merimiehiä ja kauppiaita. Suomen Pariisin-suurlähetystön historia toimii kurkistusaukkona Suomen ja
Ranskan suhteisiin ja Suomen ulkopolitiikkaan itsenäisyyden alusta aina 1990-luvun alkuun saakka.

3. FT / docteur ès lettres Heta Aali, Turun yliopisto / Université de Turku
(13h30-15h)
Merovingikuningattaret 1800-luvun Ranskassa
Esittelen puheenvuorossani lyhyesti väitöskirjani tuloksia ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
Väitöskirjassani tutkin, miten varhaiskeskiaikaisia merovingikuningattaria kuvattiin ja käsiteltiin
ranskalaisessa historiankirjoituksessa vuosina 1814-1848. Lähestyin kysymystä erityisesti monarkian ja
kuningattaren aseman näkökulmasta sekä sukupuolen, kansallisuusaatteen ja kehittyvät historiankirjoituksen
näkökulmista. Materiaalina käytin niin historiantutkimuksia, koulukirjoja, biografioita, historiallista fiktiota,
esseitä sekä esimerkiksi uskonnollista kirjallisuutta. Varhaiskeskiajan ja merovingien historia oli hyvin
suosittua 1800-luvun alussa, koska se sijoittui antiikin ja keskiajan väliin, Rooman valtakunnan sortumisen
ja kansainvaellusten jälkeiseen aikaan. Merovingit nähtiin ensimmäisinä Ranskan alueen kristittyinä
hallitsijoina ja ranskalaisen monarkian esi-isinä. Historioitsijat ja kirjoittajat siis antoivat heille tärkeän
roolin kansallisromanttisessa tulkinnassa Ranskan historiasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että heidät olisi
nähty pelkästään positiivisessa valossa. Päinvastoin, heidät kuvattiin usein brutaaleina barbaareina, jotka
edustivat 1800-luvun historiallisessa kuvastossa sivilisaation lapsuutta.
Tulkinnat merovingikuningattarista edustavat hyvin 1800-luvun ristiriitaista näkemystä koko aikakaudesta.
Pyhä Klotilde (kuoli 545) edusti myöhemmille historioitsijoille katolilaisuuden voittoa pakanuudesta ja
harhaoppisuudesta. Klotilde myös esitettiin usein porvarillisen ideaalina äitinä ja vaimona, joka piti huolta
perheensä uskonnollisesta puhtaudesta. Kuningattaret Fredegunda (kuoli 597) and Brunehilde (kuoli 613)
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taas edustivat historioitsijoille aikakauden barbaarisuutta, väkivaltaisuutta ja luonnottomuutta, jossa veli
taisteli veljeä vastaan ja naiset saattoivat käyttää poliittista ja sotilaallista valtaa.
1800-luvun alussa restauroitu monarkia herätti paljon keskustelua monarkian puolesta ja vastaan sekä
monarkian parhaasta muodosta. Keskustelua syntyi myös naisen mahdollisuudesta periä kruunu ja tässä
keskustelussa historiallisia kuningattaria käytettiin usein esimerkkeinä siitä, miten huonoja
(sijais)hallitsijoita he ovat ja miten väkivaltaisia heidän (sijais)hallituskautensa ovat olleet. Erityisesti
vuoden 1830 vallankumouksen jälkeen vahvistui ideaali kuningattaresta porvarisrouvana ilman julkista tai
poliittista funktiota muuta kuin kuninkaan vaimona ja kruununperillisen äitinä.
Jatkotutkimukseni tulee keskittymään samaan aikalaismateriaaliin, koska 1800-luvun alusta löytyy valtavasti
(digitoitua) materiaalia, jota on hyödynnetty vain vähän tutkimuksessa. Yksi tavoitteistani onkin tehdä
tunnetuksi vähemmän tutkittuja ranskalaisia kirjailijoita ja historioitsijoita, jotka käsittelivät teoksissaan
varhaiskeskiaikaa.
***
Les reines mérovingiennes vues par la France du XIXème siècle
Ma présentation traite des résultats de ma thèse et des sujets de recherche ultérieurs. Ma thèse portait sur la
façon dont les reines mérovingiennes du Haut Moyen Age étaient décrites et traitées dans les écrits
historiques des années 1814-1848. Je m’intéresse à cette question principalement du point de vue de la
position de la monarchie et des reines ainsi que du genre, du nationalisme et de l’histoire de l’époque. J’ai
utilisé comme sources les recherches historiques, les livres scolaires, les biographies, les fictions historiques,
les essais et aussi la littérature religieuse. Au début du XIXème siècle, le Haut Moyen Age et les
Mérovingiens étaient un sujet très populaire car situé entre l’antiquité et le moyen Age, après la chute de
l’Empire romain et les invasions barbares. Les Mérovingiens étaient appréhendés comme les premiers
monarques chrétiens du territoire de la France et comme les ancêtres de la monarchie française. Dans leur
interprétation romantique de l’histoire de France, les historiens et les écrivains leur ont donc attribué un rôle
important. Cela ne signifie toutefois pas qu’ils étaient présentés sous un regard uniquement positif. Au
contraire, ils étaient souvent décrits comme des brutes barbares qui, au regard de l’histoire du XIXème
siècle, représentaient les prémices de la civilisation.
Les interprétations sur les reines mérovingiennes représentent bien les points de vue contrastés du XIXème
siècle sur toute cette période historique. Sainte Clotilde (morte 545) a été, pour les historiens, le symbole de
la victoire du catholicisme sur le paganisme et les hérésies. Clotilde était aussi souvent représentée comme
l’idéal bourgeois de la mère et de l’épouse qui prenait soin de la pureté religieuse de la famille. Les reines
Frédégonde (morte 597) et Brunehilde (morte 613) représentaient pour les historiens la barbarie, la violence
et la cruauté d’une époque où les frères s’entretuaient et les femmes pouvaient êtres des chefs politiques et
militaires.
La restauration de la monarchie au XIXème siècle a suscité de nombreuses interrogations sur les bons et les
mauvais côtés de cette forme de gouvernement. Il y avait aussi un débat sur la possibilité pour les femmes
d’hériter de la couronne. Dans ce débat, on utilisait souvent les reines de l’histoire comme des exemples de
mauvais monarques et de périodes de régence extrêmement violentes. C’est surtout après la révolution de
1830 que s’est imposée l’idéal d’une reine bourgeoise sans autre fonction publique ou politique que
d’épouse du monarque et mère des héritiers de la couronne.
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Mes recherches à venir porteront sur les sources de la même époque car il y a énormément de matériau
aujourd’hui numérisé et qui a encore été peu utilisé. L’un de mes objectifs est de faire connaître les écrivains
et historiens moins célèbres de l’époque qui ont traité du Haut Moyen Age.
4. Jatko-opiskelija / doctorant Miika Norro, Turun yliopisto / Université de Turku
(13h30-15h)
Kirja kulttuurisena esineenä Chrétien de Troyes’n teoksissa
Esitelmäni käsittelee Chrétien de Troyes’n (n. 1135-n.1191) muinaisranskaksi (ancien français) kirjoittamia
viittä ritariromaania (roman courtois). Chrétien kirjoitti kahden aikansa merkittävän suuraatelisen, Marie
Champagnelaisen ja Philippe Flanderilaisen, hovissa. Hänen teoksensa on siis tarkoitettu aikakauden
aatelisten luettaviksi tai kuunneltaviksi.
Esitelmässäni pohdin kirjan asemaa kulttuurisena esineenä sydänkeskiajan ranskan aatelisten keskuudessa.
Chrétien de Troyes’n kirjoissa viitataan erilaisiin kirjoihin ja kuvataan niiden käyttöä. Kirjat olivat
sydänkeskiajalla yleistymässä, mutta ne olivat edelleen arvokkaita ja kalliita esineitä. Chrétien de Troyes’n
teoksissa mainitaan joitakin kirjoja tunnistettavasti, kuten psalttari, Troyes’n omia kirjoja ja klassisia teoksia
kuten Aineiaan taru tai Ovidiuksen Ars amatoria. Nämä yksittäiset maininnat muodostavat karkean mutta
uskottavan kuvan siitä, minkälainen kirjallinen kulttuuri ympäröi sydänkeskiajan aatelisia. Näiden
eksplisiittisesti mainittujen kirjojen ohella teoksista löytyy toki hyvin paljon implisiittisiä intertekstuaalisia
viittauksia muihin kirjoihin.
Käsittelen esitelmässäni myös kirjojen käyttöä kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin, pohdin kirjan asemaa
”totuuden takeena”, tarkoittaen ilmauksella sitä, että suuressa osassa käsiteltäviä teoksia annetaan ymmärtää
tarinan olevan alun perin jostakin vanhemmasta kirjasta, minkä katsotaan todistavan tarinan aitoutta ja
totuudellisuutta. Kirja itsessään, fyysisenä esineenä, toimii linkkinä menneen, ihanteellisen ajan ja tarinaa
lukevien välillä. Toiseksi käsittelen lyhyesti kirjojen lukemista. Millaisissa konteksteissa ja tilanteissa kirjoja
luetaan, ketä on paikalla, luetaanko kirjoja ääneen? Entä ketkä osaavat lukea?
Esitelmäni aihe liittyy väitöstutkimukseeni, jossa käsittelen sydänkeskiajan aateliston lukemisen kulttuuria
laajemmalla lähdepohjalla.
***
Le livre comme objet culturel dans les livres de Chrétien de Troyes
Ma présentation porte sur les cinq romans courtois de Chrétien de Troyes (env. 1135-env.1191) en ancien
français. Chrétien de Troyes les a rédigés à la cour des principales figures de la noblesse de l’époque, Marie
de Champagne et Philippe Ier de Flandres. Ses ouvrages étaient donc destinés à la lecture des nobles.
Je traite de la position du livre comme objet culturel parmi la noblesse du Moyen Age central. Les livres de
Chrétien de Troyes contiennent des références à d’autres livres et décrivent leur utilisation. Si le Moyen Age
central a été une époque de propagation du livre, ce dernier restait un objet de prix et rare. Les ouvrages de
Chrétien de Troyes mentionnent certains livres comme les psautiers, des livres de Chrétien de Troyes ou des
classiques comme l’Enéide ou l’Art d’aimer d’Ovide. Ces références témoignent de ce qu’était la culture
littéraire de la noblesse à l’époque du Moyen Age central. En plus de ces références explicites, les textes
contiennent de nombreuses références intertextuelles implicites à d’autres livres.
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Ma présentation portera aussi sur à l’usage des livres sous deux aspects. Premièrement, je m’intéresse à la
position du livre comme « garant de vérité », ce qui signifie que dans la plupart des ouvrages étudiés on
laisse comprendre qu’il s’agit d’une histoire issue d’un livre encore plus ancien ce qui prouve son caractère
vrai et historique. Le livre en lui-même, comme objet physique, sert alors de lien entre le temps idéalisé du
passé et le moment présent du lecteur. Deuxièmement, je traite brièvement de la lecture. Dans quel contexte
et dans quelles situations les livres sont lus, à voix haute ou pas et pour qui ? Et qui savait lire à l’époque ?
Le sujet de ma présentation est lié à mon sujet de thèse qui traite de la culture littéraire de la noblesse au
Moyen Age central à travers un corpus de sources plus étendu.

5. FT / docteur ès lettres Riikka-Maria Pöllä, Helsingin yliopisto / Université de
Helsinki (13h30-15h)
Kaksi eliittikaunotarta ja täydelliseksi hiottu ulkoasu Ludvig XIV:n Pariisissa: Madame de Sévigné &
Ninon de Lenclos
Aiempi tutkimus on alleviivannut siveyttä 1600-luvun naisideaalin l’honneste femmen tärkeimpänä
piirteenä. Väitöskirjatutkimukseni kuitenkin osoitti, että tämän eliitin naisideaalin saavuttaminen oli
ennemminkin monien eri eliitin elämäntapaan liittyvien osa-alueiden täyttämistä sekä niiden ilmentämistä
kuin absoluuttista siveyttä. Tässä kokonaisuudessa erityisen tärkeää roolia näyttelivät eliitin elämäntapaa
ilmentävät attribuutit. Toisin sanoen syntyperä, sivistys, käytöstavat, materiaaliset valinnat, asuinpaikka
(erityisesti Pariisin Le Marais’n alue), seksuaalisuus – eikä vain siveyttä korostavana määritelmänä – sekä
viimeistelty ulkoinen olemus muodostuivat tärkeiksi naisideaalia määrittäviksi elementeiksi, joita
eliittinaiset korostivat toiminnassaan. Pariisi, joka nousi myös muodin keskukseksi, loi raamit täydelliseksi
hiotun eliitin performanssille, jossa muoti ja kauneus loivat uusia ulottuvuuksia sekä mahdollisuuden erottua
”muista”.
1600-luvun ranskalainen société oli joustava, se kykeni sulkemaan sisäänsä sekä siveellisen markiisittaren
että paheellista elämää viettäneen kurtisaanin ja siten pariisilaisissa seurapiireissä siveellinen sekä vapaata
seksuaalisuutta ilmentävät naiset elivät rinta rinnan. Vertailemalla sekä Madame de Sévignéä että Ninon de
Lenclos’ta koskevia kirjallisia dokumentteja, visuaalisia lähteitä sekä heidän elämäänsä pariisilaisen eliitin
keskuudessa on hahmottunut kompleksinen kuva naisideaalista, jota määritti vahvasti kauneuden, rumuuden,
tyylin ja tyylittömyyden dikotomia. Lisäksi on ilmiselvää, että ylistetty ja ihailtu kauneus sekä viimeistä
piirtoa myöten harkittu ulkoinen olemus yhdistivät nämä kaksi 1600-luvun legendaarista pariisilaisnaista.
Esityksessäni analysoinkin nimenomaan heidän pukeutumisensa sekä ulkoisen kauneutensa merkitystä
naisideaalin rakentamisessa.
Toisin sanoen aikakauden ihailtu eliittipariisitar oli kaunis, tyylikäs ja ansaitsi statuksensa nimenomaan
eliitin elämäntapaa toteuttamalla, ja erityisen tärkeää osaa tässä näytteli silkillä, valkoisella pitsillä,
aikakauden uutuudella, manteaulla, sekä koruilla viimeistelty ulkoasu. Toisin sanoen esitykseni osoittaa,
että kaksi hyvinkin erilaista, 1600-luvun Pariisissa vaikuttanutta naista, Madame de Sévigné ja Ninon de
Lenclos, kykenivät kumpikin luomaan ulkoisesti täydellisen performanssin sekä kantamaan naisideaalin
arvoa täydellisiksi kuvattuina eliittikaunottarina, joiden persoonista muodostui kaksi legendaa.
***
Le charme de la beauté: Madame de Sévigné & Ninon de Lenclos, deux jolies représentantes de l’élite
aux apprêts sophistiqués dans le Paris de Louis XIV
Les recherches antérieures ont insisté sur la vertu parmi les principaux caractères de l’idéal féminin
d’honneste femme du XVIIème siècle. Ma thèse témoigne plutôt que la recherche de l’idéal féminin était
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plus l’accomplissement de nombreux caractères associés au mode de vie de l’élite ainsi que leur expression
qu’une absolue vertu. De ce point de vue, les attributs du mode de vie des élites jouaient un rôle
particulièrement important. La naissance, l’éducation, les bonnes manières, les choix matériels, le lieu de
résidence (et en particulier le quartier du marais), la sexualité – et pas seulement comme caractère associé à
la vertu – ainsi que l’apparence extérieure constituaient des éléments importants pour caractériser l’idéal
féminin que les femmes de l’élite soulignaient dans leur comportement. Paris qui était aussi devenu la
capitale de la mode a instauré le cadre pour les performances d’une élite sophistiquée où la mode et la
beauté permettaient d’accéder à de nouvelles dimensions et de se distinguer des ”autres”.
La société française du XVIIème siècle était souple et capable de contenir en son sein aussi bien une
marquise vertueuse qu’une courtisane menant une vie de débauche. Dans la bonne société parisienne, il était
possible pour une femme vertueuse de vivre à côté d’une autre à la sexualité libre. En comparant les écrits et
les images se référant à Madame de Sévigné et Ninon de Lenclos, mais aussi leurs vies dans l’élite
parisienne, il est possible de dégager une image complexe de l’idéal féminin qui définissait fortement la
dichotomie de la beauté et de la laideur, du style et du manque de style. De plus, il est clair que ces deux
légendaires parisiennes du XVIIème siècle se caractérisent par leur beauté encensée et admirée ainsi que
leur apparence travaillée au plus haut degré. Ma présentation analyse particulièrement la signification de
leur manière de s’habiller et de leur beauté dans la construction de l’idéal féminin.
La parisienne de l’élite de l’époque était jolie, pleine de style et devait son statut à sa manière de représenter
le mode de vie de l’élite, notamment en s’habillant de soie, de dentelle blanche, de manteau qui représentait
la nouveauté de l’époque et de se parer de bijoux. Ma présentation vise à montrer que deux femmes très
influentes du XVIIème siècle à Paris, Madame de Sévigné et Ninon de Lenclos, ont pu chacune donner à
voir une performance parfaite et porter la valeur de l’idéal féminin, tout en étant représentées comme des
beautés parfaites de l’élite qui chacune allait devenir une légende.

6. Jatko-opiskelija / doctorante Tiina Tuominiemi, Turun yliopisto / Université
de Turku (13h30-15h)
1600-luvun ranskalaisten satujen kaikuja Suomessa
Satuja on tavattu pitää kansanperinteenä, ja jokaisella maalla onkin omat klassikkokokoelmansa: Saksassa
Grimmin sadut, Ranskassa Perrault’n, Suomessa Topeliuksen. Itse asiassa sadut ovat kuitenkin mainio
esimerkki kansainvälisestä, eurooppalaisesta kirjallisuudesta, jossa vaikutukset ulottuvat kulttuuripiiristä
toiseen.
Ranskalaisella 1600-luvulla kirjoitettiin innostuneesti satuja. Esimerkiksi Charles Perrault kirjoitti kuuluisan
kokoelmansa Histoires ou contes du temps passé. Avec des Moralitez (1697), ”Hanhiemon tarinat”, joka
pitää sisällään 8 klassikkosatua Punahilkasta Tuhkimoon. Suosittuja olivat myös Madame D’Aulnoyn tarinat
teoksessa Les contes des fées (1698). Vaikka nämä tarinat sittemmin ovat muodostaneet perustan koko
lastensadun kirjallisuuslajille, oli ne syntyajankohtanaan tarkoitettu kirjallisesti sivistyneille aikuislukijoille.
Niissä käsitellään syvällisesti esimerkiksi hyvää vuorovaikutusta tai vaikkapa itserakkautta. On kiinnostavaa
tutkia, miten myöhempi lastenkirjallisuus muokkaa 1600-luvun ranskalaiseen salonkikulttuuriin perustuvaa
ajatusmaailmaa lapsille ymmärrettävämpään muotoon. Jos näitä tekstejä onkin myöhemmin pidetty varsin
marginaalisena kirjallisuutena, ovat ne siis tätä kautta vaikuttaneet sivistyneen ihmisen ihanteeseen
Euroopassa.
Suomessa aihetta voi tutkia Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman avulla. Sen ranskalaisen
kirjallisuuden osastossa erottuu erityinen lastenkirjallisuutta koskeva kokonaisuus. Se käsittää tekstejä, jotka
toisinaan ovat hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia muunnelmia 1600-luvun klassikkosaduista, toisinaan taas
varsin syvällisiä kirjoituksia käytöstavoista ja moraalista. On luultavaa, että osaa kirjoista käytettiin kielen
12

opiskelun tukena. Syvällisemmät teokset taas saattoivat kiinnostaa enemmän vanhempia tai opettajia, jotka
jo hallitsivat ranskan kielen. Joka tapauksessa 1800-luvulla kaupungin porvareideiden lahjoituksista – ja siis
ilman erityistä ohjausta – muodostunut kokoelma valaisee kiinnostavalla tavalla sitä, mitä tuolloin luettiin ja
opettiin lapsille.
***
L’écho des contes français du XVIIème siècle en Finlande
Les contes sont considérés comme des traditions populaires, et chaque peuple dispose de ses propres
recueils : les contes de Grimm pour l’Allemagne, de Perrault pour la France et de Topelius pour la Finlande.
Ces contes constituent en fait un bon exemple de la littérature européenne ou internationale dont les
influences se sont propagées au-delà des frontières d’une ère culturelle.
Au XVIIème siècle, il y eu en France un élan pour l’écriture de contes. Ainsi Charles Perrault écrivit son
fameux recueil Histoires ou contes du temps passé. Avec des Moralitez (1697), ou ” Contes de ma mère
l’Oye” qui contiennent huit contes depuis classiques, du Petit chaperon rouge à Cendrillon. Les histoires de
Madame d’Aulnoy, Les contes des fées (1698) connurent elles aussi un grand succès. Même si ces histoires
ont constitué plus tard la base de la littérature enfantine, elles étaient à leur publication destinées à un public
adulte cultivé. Elles traitent notamment des relations entre les personnes ou du narcissisme. Il est intéressant
de constater à quel point la littérature enfantine postérieure a façonné ces idées du XVIIème siècle dans une
forme plus intelligible pour les enfants. Si ces textes ont en effet été considérés plus tard comme une
littérature marginale, ils ont aussi par ce biais influencé les idéaux des classes cultivées en Europe.
En Finlande, ce sujet peut être étudié grâce au fonds de la bibliothèque municipale de Turku dont le fonds de
littérature française contient une part importante de littérature enfantine. Il comprend des versions parfois
très courtes et très simples des contes classiques du XVIIème siècle ainsi que des textes plus profonds sur
des considérations comportementales et morales. Une partie de ces textes a du être utilisée pour apprendre
la langue, alors que les livres plus profonds ont dû intéresser les parents et les enseignants qui maitrisaient
déjà le français. Quoi qu’il en soit ce fonds agrégeant des dons de la bourgeoisie de la ville au XIXème
siècle – et non constitué de manière ordonnée – représente de manière intéressante ce que l’on lisait et faisait
apprendre aux enfants à l’époque.
7. FT, dosentti / docteur ès lettres, Directeur de Recherche Anja Kervanto
Nevanlinna,

Helsingin

yliopisto

/

Université

de

Helsinki

(15h15-16h45)

Rakennussuojelu Ranskan kansallisen identiteetin rakentajana
Modernin rakennussuojelun juuret ovat Ranskassa ja sen historiassa. Ensimmäisenä valtiona Ranska
institutionalisoi rakennussuojelutehtävän perustamalla 1830 viran merkittävien rakennusten suojelua varten.
Siihen liittyi lainsäädäntö, hallinto-organisaatio, rakennustekniset asiantuntijat, tieteellinen yhteistyö ja
taloudelliset resurssit. Ranskassa kehitetyt rakennussuojelun periaatteet ja toteutusmuodot omaksuttiin jo
1800-luvulla laajalti Euroopassa.
Rakennussuojelun taustalla olivat Ranskan vallankumouksessa aiheutuneet tuhot rakennuksille. Kruunun ja
kirkon omaisuuden siirto valtiolle muutti samalla niiden ideologisia merkityksiä: niistä tuli kansakunnan
yhteistä omaisuutta. Tässä mielessä rakennussuojelulla oli kirkas poliittinen ulottuvuus. Kansalliset arvot,
joiden 1830-luvulla nähtiin sisältyvän vanhoihin rakennuksiin, olivat tärkeä osa Heinäkuun monarkian
poliittista tavoitetta rakentaa kansakuntaa käsitteenä ja filosofiana. Historia otettiin käyttöön välineeksi
edistää kansakunnan yhtenäisyyttä. Kansallisesti tärkeiden monumenttien valinnalla Ranskan valtio oikeutti
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ja vakiinnutti oman tulkintansa siitä, mistä kansakunnassa, sen historiassa ja kansallisesta identiteetissä oli
kyse.
Ranskan rakennussuojelun liittymistä kansakunnan ja kansallisen identiteetin rakentamiseen voi tulkita
myös laajemmassa kehyksessä. Valistusajan henki oli jo 1700-luvulla edistänyt yhteiskunnan rationalisointia
ja tieteellistä kehitystä, mikä vaikutti vahvasti teollistumiseen ja kaupungistumiseen. Yhteiskunnallinen
muutos oli 1800-luvun kolmena ensimmäisenä vuosikymmenenä kiivasta. Menneisyys nähtiin kaikille
kansalaisille yhteisenä perustana. Nopean muutoksen vastavoimana rakennussuojelu edusti kansakunnan
jatkuvuutta.
***
La protection du patrimoine en tant que construction de l’identité nationale française
La notion moderne de protection du patrimoine puise ses racines en France et dans son histoire. La France
est en effet le premier Etat à avoir institutionnalisé la protection du patrimoine en créant une Inspection
générale des monuments historiques en 1830. Elle s’appuyait sur une législation, une organisation
administrative, des experts des monuments historiques, une communauté scientifique et des ressources
budgétaires. Les principes de la protection du patrimoine développée par la France ont ensuite été largement
adoptés ailleurs en Europe au XIXème siècle.
Les destructions dues à la Révolution française ont motivé le développement de la protection du patrimoine.
Le transfert des biens de la royauté et du clergé à l’Etat ont aussi modifié leur signification idéologique : ils
sont devenus le patrimoine de l’ensemble du peuple. De ce point de vue la protection du patrimoine avait
une dimension politique. Dans les années 1830, les monuments historiques étaient rattachés aux valeurs
nationales qui constituaient une part importante du concept et de la philosophie de Nation que la monarchie
de Juillet souhaitait alors représenter. L’histoire était alors utilisée comme un outil pour unifier la nation. En
choisissant les monuments historiques importants, l’Etat français légitimait et affirmait sa propre
interprétation de son histoire et de son identité.
On peut interpréter la construction de l’identité nationale par rapport à la protection du patrimoine de
manière plus générale. L’esprit des Lumières avait dès le XVIIIème siècle promu le développement de la
science et des idées, ce qui avait influencé grandement l’industrialisation et l’urbanisation. Les changements
sociaux durant les trois premières décennies du XIXème siècle étaient très importants. Le passé était
interprété comme le fondement de la nation. En contrepartie des changements sociaux, la protection du
patrimoine représentait la continuité.

8. FT / docteur ès lettres Laurence Prempain (15h15-16h45)
Évolution de l'accueil en France des réfugiés juifs et juives venus d'Allemagne (1933-1938)
En avril 1933, alors que l’Allemagne bascule dans le nazisme et que les réfugié.e.s commencent à arriver en
France, Edouard Herriot (ancien président du conseil) déclare, à l’instar de nombreux.ses Français.es, de
personnalités politiques et d’intellectuel-le-s : "Il faut défendre ceux qui souffrent et, par cette fidélité au
devoir humain, travailler à l’avènement de la confiance universelle". Camille Chautemps, ministre de
l’Intérieur affirme devant les députés réunis « Ce sera, une fois de plus, un honneur pour notre nation de
rester fidèle à des traditions généreuses d’hospitalité dont elle s’est toujours flattée ». Mais cette séquence
d’accueil et d’humanisme ne dure pas. Rapidement, les nouvelles vagues de réfugié-e-s ne suscitent que peu
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d’enthousiasme, sinon le contraire. Cinq ans plus tard, en mai 1938, sont promulgués les décrets-lois qui
autorisent l’internement de ces mêmes réfugié.e.s dans des camps de concentration.
Au cours de cette communication, Laurence Prempain donnera à comprendre comment la France évolue de
l’accueil compassionnel des victimes en 1933 à l’idée de l’internement en 1938.
Pour cela, elle s’intéressera à l’évolution de l’état d’esprit de l’opinion publique et des personnels politiques,
et portera notamment une attention particulière au vocabulaire utilisé pour désigner ces hommes et femmes.
Puis, elle montrera quelles décisions administratives ont été mises en œuvre au cours de ces cinq années
pour freiner voire arrêter l’accueil des réfugié.e.s. L’historienne terminera son intervention en montrant
brièvement que loin de subir, ces hommes et femmes agissent. Elle aura recours pour cela aux concepts
d’évitement et de transgression en faisant le lien avec notre actualité européenne.
***
Saksasta tulleiden juutalaispakolaisten vastaanotossa tapahtuneet muutokset Ranskassa 1933-1938
Huhtikuussa 1933, jolloin Saksa siirtyi natsismin kauteen ja pakolaisia alkoi saapua Ranskaan, entinen
pääministeri Edouard Herriot julisti, samoin kuin monet ranskalaiset poliitikot ja älymystön edustajat: "On
puolustettava niitä, jotka kärsivät ja, uskollisena ihmiskunnalle, työskenneltävä yleismaailmallisen
luottamuksen saavuttamiseksi". Sisäministeri Camille Chautemps ilmoitti kansanedustajille: « Jälleen
kerran on kunniaksi kansakunnallemme, että pysymme uskollisina vieraanvaraisuuden periaatteellemme,
josta olemme aina olleet ylpeitä ». Vieraanvaraisuuden ja humanismin kausi ei kuitenkaan kestänyt kauan.
Uudet pakolaisaallot eivät enää aiheuttaneet innostusta, pikemminkin päinvastoin. Viisi vuotta myöhemmin,
toukokuussa 1938, vahvistettiin asetukset, joiden nojalla samat pakolaiset suljettiin keskitysleireihin.
Laurence Prempain selostaa esityksessään, miten Ranskan myötätuntoinen suhtautuminen vuoden 1933
pakolaisiin muuttui vuoden 1938 internointiajatukseen päädyttäessä.
Prempain on tutkinut yleisen mielipiteen kehittymistä kansalaisten ja poliitikkojen piirissä, kiinnittäen
erityistä huomiota etenkin naisista ja miehistä käytettyyn sanastoon. Hän osoittaa, mitkä hallinnolliset
päätökset pantiin täytäntöön kyseisten viiden vuoden aikana, jotta voitiin jarruttaa tai jopa keskeyttää
pakolaisten vastaanottaminen. Historiantutkija Prempain päättää esityksensä osoittamalla lyhyesti, että
pakolaismiehet ja -naistet eivät alistuneet, vaan toimivat. Tähän tarkoitukseen hän käyttää väistämisen ja
lainrikkomisen käsitteitä liittämällä ne nyky-Eurooppamme ajankohtaiseen tilanteeseen.

9. FT / docteur ès lettres Helena Tyrväinen, Helsingin yliopisto / Université de
Helsinki (15h15-16h45)
Robert Brusselin, Association Française d’Expansion et d’Échanges Artistiques -järjestön johtajan
vaikutusvalta Suomen 1920-luvun musiikkielämässä
Ensimmäinen maailmansota toi mukanaan suurten imperiumien hajoamisen pieniksi kansallisvaltioiksi.
Nuori itsenäinen Suomi valmistautui toukokuussa 1920 esittelemään luovaa säveltaidettaan Pasdelouporkesterin konsertissa Pariisissa. Johtajaksi saapui Helsingin kaupunginorkesterin kapellimestari Robert
Kajanus. Le Figaron musiikkiarvostelija Robert Brussel (1874–1940) kirjoitti virkaveljelleen Alfred
Bruneaulle: ”Teille minun ei ole tarpeen selittää, mikä merkitys on sillä, ettei Suomi tällä hetkellä koe
Ranskan olevan tunteeton sen uutta syntymistä kohtaan, ei myöskään eikä varsinkaan taiteiden alueella.”
Pariisissa perustettiin kaksi vuotta myöhemmin ensimmäistä maailmansotaa seuranneessa nationalistisessa
ilmapiirissä, Ranskan ulko- ja opetusministeriöiden suojeluksessa Association Française d’Expansion et
d’Échanges Artistiques, Ranskan taiteellisen laajenemisen ja vaihdon liitto. Järjestön tarkoituksena oli
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ulottaa Ranskan taiteellinen vaikutusvalta maailmaan. Johtajaksi valittiin Brussel, joka kirjoitti tässä
tehtävässään eri yhteistyökumppaneille mm. kymmeniä ellei satoja uusia Suomen musiikkielämää koskevia
kirjeitä.
Tarkastelen esitelmässäni Ranskan kansalliskirjaston musiikkiosastossa ja Ranskan ulkoministeriön
arkistossa säilytettävien aineistojen avulla Robert Brusselin Suomen musiikkielämää koskevaa toimintaa ja
yhteistyötä suomalaisen diplomaatin Wentzel Hagelstamin kanssa. Pohdin, millaiseen suhteeseen itsekkäät
ja hyväntahtoiset motiivit asettuivat järjestön ja Brusselin työssä.
Osoitan, että suomalais-ranskalainen side rakentui tässä yhteydessä paljolti sotaa edeltävien kontaktien,
identiteettien ja poliittisten vakaumusten varaan. Sellaisten merkittävien ranskalaisten oopperoiden kuin
Camille Saint-Saënsin Samson et Dalilan (1924) ja Georges Bizet’n Carmenin (1926) esitykset
Suomalaisessa Oopperassa tulivat AFEEA:n avun ansiosta mahdollisiksi hetkellä, jolloin mainittu instituutio
oli vararikon partaalla. Brussel uurasti Suomen musiikkielämän hyväksi tahollaan myös yhteistyössä
ranskalaisten musiikkikustantajien ja vakuutusyhtiöiden kanssa.
Aineistoni tukee tulkintaa (Bernard Piniau 1999), jonka mukaan ranskalaisjärjestön nationalistiset tavoitteet
pääsivät valta-asemaan vasta 1930-luvun organisaatiouudistuksen yhteydessä, jolloin AFEEA sai uuden
nimen Association Française d’Action Artistique. Tällaiseen kehitykseen myötävaikuttivat muun muassa
järjestön heikkenevät taloudelliset toimintaedellytykset.
***
L’influence de Robert Brussel, directeur de l’Association Française d’Expansion et d’Échanges
Artistiques, sur la vie musicale finlandaise des années 1920
La fin des empires après la première guerre mondiale a permis la naissance de petits Etats nations. La jeune
Finlande indépendante s’est préparée en mai 1920 à présenter sa création musicale à Paris aux concerts
Pasdeloup sous la direction du chef de l’orchestre de la ville d’Helsinki Robert Kajanus. Le critique musical
du Figaro, Robert Brussel (1874 – 1940) écrivit alors à son collègue Alfred Bruneau : « Ce n’est pas à vous
que j’ai besoin d’indiquer l’intérêt qu’il y a à ce qu’à l’heure actuelle la Finlande sente que même et surtout
dans le domaine des arts, la France n’est pas insensible à sa renaissance. »
Dans l’atmosphère nationaliste qui suivit la première guerre mondiale, en 1922 est créée l’Association
française d'expansion et d'échanges artistiques sous le double patronage des ministères des Affaires
étrangères et de l’instruction publique. La mission de l’association était de promouvoir dans le monde la
création artistique française. La direction en a été confiée à Brussel qui écrivit dans ses fonctions à ses
correspondants des dizaines voire des centaines de lettres sur la nouvelle musique finlandaise.
A partir de l’étude du fonds musical de la Bibliothèque nationale et des archives du ministère français des
Affaires étrangères, ma présentation portera sur l’influence de Robert Brussel sur la vie musicale finlandaise
et sa coopération avec le diplomate finlandais Wentzel Hagelstam. J’étudierai les motivations personnelles
et bienveillantes des relations entre l’association et le travail de Brussel.
Il en ressort que les liens franco-finlandais se sont construits grandement sur les contacts, les identités et les
valeurs politiques de l’avant-guerre. La venue en Finlande de représentations d’opéras français comme
Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns en 1924 et Carmen de Georges Bizet en 1926 grâce à l’AFEEA ont
été rendues possibles alors même que l’association était au bord de la faillite. Brussel a aussi beaucoup
œuvré pour la vie musicale finlandaise en coopération avec des éditeurs et des assurances de France.
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Mes sources confirment l’interprétation (cf. Bernard Piniau 1999) selon laquelle les motivations
nationalistes des associations françaises devinrent prédominantes seulement dans les années 1930 quand
l’AFEEA est devenue l’Association Française d’Action Artistique. Ce changement a été aussi rendu possible
par l’affaiblissement des moyens économiques dont disposait l’association.

10. FT / docteur ès lettres Elina Seppälä, Helsingin yliopisto / Université de
Helsinki (15h15-16h45)
Ranskalainen Eurooppa ja suomalainen Suomi: sveitsiläinen Jean-Louis Perret kulttuurinvälittäjänä
(1919–1945)
Suomen kulttuurisia yhteyksiä Ranskaan ja muualle Eurooppaan pyrittiin vahvistamaan itsenäistymisen
jälkeen 1920- ja 1930-luvulla. Minkälaista ”suomalaisuutta” tai ”ranskalaisuutta” näitä yhteyksiä solmineet
toimijat edustivat? Kiinnostavan ulottuvuuden aiheeseen tuo sveitsiläisen kääntäjän, lehtorin ja diplomaatin,
FT Jean-Louis Perret’n monipuolinen kulttuurinvälitystyö.
Jean-Louis Perret tuli vuonna 1919 kotiopettajaksi varakkaaseen liikemies Arthur Travers-Borgströmin ja
tämän puolison Mascha von Heirothin perheeseen, joka kuului helsinkiläiseen seurapiirieliittiin. Perret'n
asema ei ollut kotiopettajalle tyypillinen: Mascha von Heiroth otti nuoren sveitsiläisen mukaan sosiaaliseen
elämään ja tutustutti tämän pääkaupunkilaiseen akateemiseen sivistyneistöön ja diplomaatti- ja
kulttuurieliittiin.
Perret’n avuna oli sveitsinranskalainen akateeminen, humanistinen koulutus ja loistava kielipää: hän oppi
sekä ruotsin että – mikä aiheemme kannalta tärkeämpää – suomen kielen, ja tämä taito teki hänet nopeasti
tunnetuksi Suomen ja Ranskan välisten kulttuurisuhteiden kentällä. Vasta itsenäistyneessä maassa kaivattiin
kipeästi kontakteja muualle Eurooppaan, ja kontaktien puute vaivasi erityisesti suomenkielistä
sivistyneistöä, jolla ei ollut perinteenä pitkää ranskan kielen ja ranskalaisen kulttuurin harrastusta, kuten
ruotsinkielisillä oli ollut.
Runoilija-kääntäjä Otto Manninen ja Suomen Kansallisteatterin johtaja Eino Kalima olivat Perret’n
läheisimmät suomalaiset ystävät ja yhteistyökumppanit. Mannisen avulla Perret ranskansi Kalevalan ja loi
siteet Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan, WSOY:öön ja Helsingin yliopistoon. Cercle franco-finlandais’n
varapuheenjohtajan ominaisuudessa hän toi Ranskasta kirjailijavieraita Suomeen (mm. Georges Duhamelin).
Lisäksi hän välitti Suomen Kansallisteatterille ohjelmistoa, kuten vuonna 1925 Jules Romains’in näytelmän
Knock (eli lääketieteen riemuvoitto), joka oli suuri tapaus suomalaisten modernistien keskuudessa.
Perret nimitettiin Helsingin yliopiston ranskan kielen lehtoriksi vuonna 1928 ja tässä tehtävässä hän
kansainvälisti suomalaista nuorisoa aina vuoteen 1945 saakka. Tällöin hän oli jo ranskantanut useita
suomalaisen kirjallisuuden merkkiteoksia. Opettamisen ja kääntämisen ohella Perret työskenteli diplomatian
kentällä. Hän toimi Ranskan Suomen lähetystön epävirallisissa tiedustelutehtävissä lähettiläs Maurice de
Coppet’lle, mutta työskenteli toisaalta myös Suomen ulkoministeriön palveluksessa ja loi neljällä Suomikirjallaan virallista Suomi-kuvaa ranskankieliseen Eurooppaan. Perret’n työ oli siis tälläkin saralla
kaksisuuntaista: sveitsiläinen vei Suomea Ranskaan ja Ranskaa Suomeen.
Keskityn esitelmässä tarkastelemaan erityisesti sitä, minkälaista ”ranskalaisuutta” Perret edusti
suomalaisille. Hänet nähtiin toisaalta ”ranskalaisena”, ranskalaisen kulttuurin asiantuntijana, mutta hänen
sveitsiläisyytensä ja samalla ”puolueettomuutensa” vapautti hänet toimimaan poikkeuksellisen laajasti ajan
arassa ja vahvasti politisoituneessa ilmapiirissä. Yhtä lailla on kiinnostavaa pohtia, minkälaista tai keiden
”suomalaisuutta” Perret itse välitti käännöksillään ja kirjoillaan ranskankieliselle yleisölle. – Marsalkka
Mannerheim 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ajattelin nostaa esiin myös Perret’n ja Mannerheimin
yhteistyön, lähinnä Mannerheimin muistelmien ranskannoksen yhteydessä. Tämä täydentää esitelmän
Sveitsi-tematiikkaa.
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***
L’Europe française et la Finlande finlandaise : le suisse Jean-Louis Perret comme passeur entre les
deux cultures (1919–1945)
Après l’indépendance, la Finlande a souhaité renforcé ses liens culturels avec la France et le reste de
l’Europe, dans les années 1920 et 1930. Quelle culture française ou finlandaise représentaient les personnes
qui ont noué ces liens ? Le riche travail d’échanges culturels accompli par le traducteur, lecteur de français
et diplomate suisse Jean-Louis Perret constitue une dimension intéressante de ce phénomène.
Jean-Louis Perret est venu en 1919 comme précepteur pour la famille du riche homme d’affaires Arthur
Travers-Borgström qui, avec son épouse Mascha von Heiroth faisaient partie de la bonne société d’Helsinki.
La position de Perret était particulière puisque Mascha von Heiroth a introduit le jeune précepteur suisse
dans la société qu’elle fréquentait et lui a fait connaître l’élite académique, diplomatique et culturelle de la
capitale.
Perret bénéficiait d’une bonne formation universitaire et de don s pour les langues : il a appris le suédois
ainsi que – de première importance pour notre étude – le finnois, ce qui l’a rendu rapidement connu dans le
champ des échanges culturels entre la Finlande et la France. Dans un pays qui venait de déclarer son
indépendance on recherchait ardemment des contacts avec le reste de l’Europe. Le manque de contacts
affectait surtout les élites finnophones qui n’avaient pas de traditions de longues études en langue et culture
françaises comme pouvaient en disposer les suédophones.
Le poète et traducteur Otto Manninen et le directeur du Théâtre national Eino Kalima furent les plus proches
amis et collaborateurs de Perret. Avec l’aide de Manninen, Perret traduisit le Kalevala et noua des liens avec
la Société de littérature finlandaise, la maison d’édition WSOY et l’université d’Helsinki. En tant que viceprésident du Cercle franco-finlandais il a fait venir en Finlande des écrivains comme Georges Duhamel. De
plus, il a contribué à la programmation du théâtre national, notamment avec la pièce Knock (ou le triomphe
de la médecine) de Jules Romains qui fut un événement dans les milieux modernes finlandais en 1925.
Perret fut nommé lecteur de français à l’université d’Helsinki en 1928 et contribua dans ce poste jusqu’en
1945 à l’ouverture internationale des étudiants finlandais. Il a aussi durant cette période traduit en français
de nombreux classiques de la littérature finlandaise. En plus de ses travaux d’enseignement et de traduction,
il a aussi œuvré dans le domaine diplomatique. Il travaillait officieusement à l’ambassade de France en
Finlande pour le renseignement de l’ambassadeur Maurice de Coppet. Il a aussi travaillé au service du
ministère des Affaires étrangères finlandais en éditant quatre livres sur la Finlande qui ont constitué l’image
officielle du pays dans le monde francophone. Le travail de Perret était là aussi à double sens puisque ce
Suisse a fait découvrir la France aux Finlandais et la Finlande aux Français.
Ma présentation se concentre principalement sur l’étude de la « culture française » que Perret représentait
aux yeux des Finlandais. Il était considéré à la fois comme « français » par son expertise de la culture
française mais en même temps en tant que venant de suisse et représentant d’un pays neutre il pouvait
librement se mouvoir dans une époque marquée par les tensions et une atmosphère très politisée. Il est aussi
intéressant d’étudier ”quelle Finlande ” Perret a lui-même promu par ses traductions et ses livres destinés à
un public francophone. – En l’honneur du cent- cinquantième anniversaire de la naissance du Maréchal
Mannerheim, j’ai pensé aussi insister sur la coopération entre Perret et Mannerheim, principalement pour la
version française des mémoires de Mannerheim. Ceci vient compléter la thématique suisse de ma
présentation.

18

Järjestäjät / organisé par : Suomi–Ranska-yhdistysten liitto ry /
Fédération des associations franco-finlandaises & Ranskan
hallintokorkeakoulun entiset suomalaiset oppilaat Suomen ENA ry /
Association Finlandaise des Elèves de l'ENA
Yhteistyökumppanit / partenaires : Euroopan historian oppiaine,
Helsingin yliopisto / discipline d’histoire européenne de l’Université de
Helsinki & Ranskan suurlähetystö / Ambassade de France en Finlande &
Ranskan instituutti / Institut français de Finlande
Tukijat / sponsors : Niilo Helanderin säätiö & Faro-säätiö

19

LIITY SRYLIN JÄSENEKSI JA VOITA UPEITA PALKINTOJA!
Osallistumisaika 14.6.-31.7.2017
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