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Pääkirjoitus

M

arraskuun lopulla Ranskan instituutissa pidetyssä
SRYL:in syysliittokokouksessa tuli taas kerran selväksi kuinka,
paitsi hyödyllistä, myös mukavaa
onkaan tavata. Kentän palaute tuli
niin ikään saman tien selväksi: uutiskirjettä toivottiin sähköpostilähetyksen lisäksi liiton sivustolle ja sinne
se vastedes myös menee (pääsivulle
ILMOITUKSET-otsikon alle).
Kokouksen alussa puhunut Ranskan
instituutin johtaja Stéphane Schorderet muistutti meitä kokoustajia
SRYL:in ja sen jäsenyhdistysten tärkeydestä instituutin toiminnalle ja
rohkaisi olemaan yhteydessä enemmän.
Ja mitä kokouksen vapaampaan ohjelmaan, siis juhlapäivälliseen tulee,
niin kiitän lämpimästi kaikkia osallistujia. Oli ilo tutustua lähemmin myös
Mariin (Repo, Turun cerclen pj) ja
Eeroon (Markkinen, Kuopion cerclen
pj)! Nämä hetket ovat verkostoitumisen ydintä, kaikilla aisteilla tutustumista, jonka pohjalle on mutkatonta rakentaa yhteistyötä.
Illan kruunasi Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin entinen puheenjohtaja Seppo Laine, jonka puhe
Ranskan kauppa - totuus taruakin
ihmeellisempi, käsitteli mainiosti (ja
myöhempää keskustelua varsin vilkastuttavasti) Suomen ja Ranskan
välistä kauppaa aivan jostakin muusta kuin liikevaihdon näkökulmasta.
Tarkkasilmäisenä havainnoitsijana

Laine loihti meille aiheestaan konkreettisin esimerkein herkullisen kulttuuriantropologisen digestiivin, jota
onkin hyvä sulatella tässä. Ja miettiä
lisää Ranskan, sen kielen, kulttuurin,
jos kaupankin esiintuomisen hankkeita Suomessa.
Kulunutta vuotta leimasi tiedotusvälineiden laajasti käsittelemä aihe,
nimittäin suomalaisten todellinen
kielitaito, johon tuntuu kuuluvan lähinnä englanninkieli. Vuoden loppua
kohti aiheesta poiki sivu-uoma, jossa
on potentiaalia jopa konkreettisiin
toimiin nostattaa koulujen kielivalikoimaa ja eritoten eri kielten osaamisen merkitystä. Yo-kirjoitukset
kun ovat muuttuneet taktikoinniksi
todistusten
pisteytyspainotusten
3

uravalintaan. Tarina alkaa SRYL:in
pääsihteerille saapuneesta sähköpostiviestistä viime kesänä, mutta
sen alkuvaiheet ulottuvat aina 60-luvun alkuun.

vuoksi ja lukion yleissivistävä vaikutus jää siinä sijaiskärsijäksi.
Pisteytysmalli nykymuodossaan on
kuitenkin voimassa vuoteen 2025
saakka ja siihen tehtävät muutokset, joista kerrotaan 2023 tulisivat
voimaan vasta neljän vuoden kuluttua eli 2026. Mutta keskustelu
on nyt kuitenkin avattu. Joulukuun
alussa esimerkiksi Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry vaati
tiedotteessaan todistusvalinnan pisteytysmallin uudistamista siten, että
eri alojen arvostus toteutuu oikeudenmukaisesti.

Lämpimät jouluntoivotukset ja erinomaista uutta vuotta,
Joyeuses fêtes et meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Susanna Luoto
Päätoimittaja

Ranska tullee olemaan kovastikin
tapetilla ensi vuonna. Huhtikuussahan siellä käydään presidentinvaalit.
Presidenteistä à propos: presidentti François Hollande vieraili marraskuun lopulla Suomessa ja tässä
Fran-Su:ssa puhetilaisuudesta eduskunnan auditoriossa pieni kuvakavalkadi muistona harvinaislaatuisesta tapauksesta.
Varsinaisista jutuista tässä vuoden
viimeisessä numerossa mainittakoon
FM Jari Nummen ansiokas kirjoitus
Myytti muinaisista gallialaisista; loppuhuipennus Napoleonin kuoleman
200-vuotisjuhlavuodelle kahden artikkelin voimin sekä pitkästä aikaa
myös taidearvostelu taannoisesta
ranskalaisesta Un Boléro tanssiesityksestä Helsingin taidehallissa. Onnittelemme myös Oulunkylän yhteiskoulun yläluokkalaista Esko Leskistä,
joka palkittiin Sveitsin Ystävät ry:n
kirjoituskilpailun ranskankielisessä
sarjassa ja julkaisemme palkitun aineen.
Joulutarinaksi tarjoamme jutun Isoisän Suomi-muistoista pojanpojan
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Myytti muinaisista gallialaisista
Käsitys muinaisista gallialaisista Ranskan ja ranskalaisten
kantaisinä elää sitkeästi, vaikka kyseessä on lähinnä vain
myytti, jonka perusteet ovat hatarat. Gallia ei ole yhtä kuin
Ranska, eikä gallialaisten ja ranskalaisten välille voida
vetää yhtäläisyysmerkkejä.
Gallia: alue Pohjois-Italiasta
Kanaalin rannikolle

Gallia Transalpina roomalaistuu
Ranskaa ei olisi – ainakaan sellaisena kuin me sen tunnemme – elleivät
roomalaiset olisi valloittaneet Gallia
Transalpinaa. Ilman valloittajan kieltä latinaa olisi ranskan kielikin jäänyt
syntymättä.

Gallia tuo monen mieleen Ranskan.
Mutta tämä alun perin antiikin roomalaisten käyttämä termi ei viitannut
vain nykyisen Ranskan alueeseen,
sillä puhuessaan Galliasta roomalaiset tarkoittivat varsin laajaa, Roomasta katsoen pohjoisessa sijaitsevaa aluetta. Gallia jakaantui kahteen
osaan, joiden rajana olivat Alpit.

Ensimmäiseksi roomalaistuivat Välimeren seudut, jotka olivat jo olleet
yhteydessä toiseen antiikin merkittävään kansaan, nimittäin kreikkalaisiin. Rannikolla sijaitsi sellaisia kreikkalaiskaupunkeja kuten Μασσαλία
(nyk. Marseille), Νικαία (Nizza) sekä
Ἀντίπολις (Antibes). Tälle alueelle,
jolla asui myös liguureja, roomalaiset perustivat v. 120 eaa. tienoilla
Gallia Narbonensis -provinssin. Roomalaisajoista muistuttaa edelleen
nimitys Provence. Sivumennen sanoen, kyseessä ei ollut ensimmäinen
Rooman provinssi, kuten usein väitetään; ensimmäisen kunnia kuuluu
Sisilialle.

Gallia Cisalpina, eli ”Alppien tämänpuoleinen Gallia”, vastasi suunnilleen Pohjois-Italiaa. Tämä alue liitettiin Rooman valtapiiriin 200-luvun
tienoilla eaa. Roomalaistumisesta
kertoo toinen käytetty nimitys, Gallia
Togata, ”toogaan pukeutuva Gallia”.
Ranskan historiaa käsitellessämme
meidän tulee keskittyä Gallia Transalpinaan, eli ”Alppien tuonpuoleiseen Galliaan”, jonka rajoina Alppien
lisäksi olivat Pyreneet, Atlantti, Välimeri ja Rein. Roomalaisesta näkökulmasta alue siis rajoittui Rein-joen
takaiseen Germaniaan, mutta määritys oli sangen mielivaltainen eikä
missään nimessä valtiollinen raja.

Pohjoisten seutujen, joita myös
Gallia Comataksi (”Pitkätukkaisten
Gallia”) kutsuttiin, roomalaistamisessa merkittävässä asemassa oli
sotapäällikkö ja valtiomies Gaius Julius Caesar (100–44 eaa.). Caesar ei
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kunnostautunut vain valloittajana,
vaan myös taidokkaana kirjailijana.
Arvokas lähde Gallian valloituksesta
jälkipolville on hänen teoksensa Gallian sota.

Gallia Transalpinaa asuttivat
lukuisat kansat, joista osa oli
liitossa roomalaisten kanssa.

Gallia Transalpina Caesarin silmin

yksiselitteisesti nykyisen Ranskan
alueen kansa? Eivät suinkaan, sillä
heitä asui Britanniassa, Pyreneiden,
Apenniinien ja Balkanin niemimaalla,
ja jopa nykyisen Turkin seuduilla Galatiassa. Mutta vaikka keskittyisimme
vain nykyisen Ranskan alueen keltteihin, eivät hekään muodostaneet
mitään yhtenäistä kansaa – valtiosta
nyt puhumattakaan. Kelttiheimoja
olivat mm. arvernit, heedut ja sekveenit.

Gallian sota alkaa kuvauksella, jonka
jokainen latinaa opiskellut osaa ulkoa. Vaikka Caesar käyttääkin termiä
”Gallia”, hän kuvaa seuraavassa Alppien pohjoispuolta, siis Gallia Transalpinaa.
Gallia est omnis divisa in partes
tres, quarum unam incolunt Belgae,
aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum
lingua Celtae, nostra Galli
appellantur.

Gallia Transalpinan kansat esitetään
usein yhtenäisenä joukkona ja muistetaan kelttisoturi Vercingetorixin (n.
82–46 eaa.) nousu roomalaisia vastaan. Mutta harvemmin mainitaan,
että nämä kansat sotivat myös keskenään ja että osa oli liitossa roomalaisten kanssa.

”Gallia jakautuu kolmeen osaan,
joista yhtä asuttavat belgit, toista
akvitanialaiset, ja kolmatta ne, jotka
omalla kielellään nimittävät itseään
kelteiksi (Celtae), mutta joita meidän
kielellämme (latinaksi) kutsutaan
gallialaisiksi (Galli).”
Katkelmasta käy ilmi kaksi mielenkiintoista seikkaa. Ensinnäkin se,
että ”gallialaiset” on roomalaisten
kelteistä käyttämä nimitys, ei heidän omansa! ”Muinaiset gallialaiset”
olivatkin muinaisia kelttejä. Toinen
merkille pantava seikka on, että keltit asuttivat vain yhtä Gallian osaa.
Tosiasiassa tilanne oli monimutkaisempi, Gallia Transalpina oli varsinainen kansojen tilkkutäkki (ks. kartta).

Gallian kansojen epäyhtenäisyys
epäilemättä helpotti valloitusta, roomalaisen kulttuurin ja latinan kielen
leviämistä Gallia Transalpinaan. Tilanne nykyisen Ranskan alueella oli
täten varsin erilainen kuin idässä,
jossa Rooman imperiumi törmäsi
vahvaan kreikkalaiseen sivilisaation
ja sai siitä huomattavan paljon vaikutteita. Kreikkalaiset eivät esimerkiksi vaihtaneet kieltään latinaan kuten tapahtui Galliassa, jossa ainakin
kelttien yläluokka näyttää omaksuneen roomalaisten valloittajien kielen ja tavat ilmeisen nopeasti; olihan

Gallian monet kansat
Olivatko gallialaiset, siis keltit, sitten
6

roomalainen yhteiskunta (ja armeija)
huomattavasti paremmin järjestäytynyt kuin kelttiläiset heimoyhteisöt. ”Voittamattomien gallialaisten”
roomalaistuminen näkyy esimerkiksi siinä, että Claudiuksen hallitessa (keisari 41–54 jaa.) kelttejä oli jo
Rooman senaatissa.

Kansainvaellusten aika
Ranskan kautta on vuosituhansien
saatossa vaeltanut ja sinne asettunut
lukematon määrä eri kansoja. Edellä
esille tulivat jo kreikkalaiset kaupun7

git, ja Ranskan kartta kertoo monista muistakin kansoista: Aquitaine,
Bourgogne, Bretagne, Normandie…

merkitsemään koko nykyistä Ranskaa sitä mukaa kun frankit laajensivat alueitaan. Kesti silti todella kauan
ennen kuin valtakuntaan liitetty
monikielinen ja -taustainen väestö
omaksui ranskalaisen identiteetin ja
ranskan kielen; hyvä esimerkki tästä
on oksitaania puhuva etelä. Toisaalta
eivät frankitkaan olleet yhtenäinen
kansa, Ranskan historiaan kun vaikutti nimenomaan heidän saalilainen
heimonsa.

Vaikka läheskään kaikista ihmisryhmistä ei ole jäänyt jälkeä kirjallisiin
lähteisiin, tunnemme varsin hyvin
aikakauden n. 300–500 jaa., jonka
jälkimaailma on nimennyt ”Kansainvaellusten ajaksi”.
Kansainvaellusten kuluessa lukuisia
ihmisryhmiä, mm. germaaneja, tunkeutui Rooman ja nykyisen Ranskan
alueille. Tähän aikakauteen sijoittuu
myös Rooman valtakunnan jakautuminen Länsi- ja Itä-Roomaan. Vaikka
Itä-Rooma (Bysantti) säilyi vielä tuhatkunta vuotta, lännessä Rooman
mahti ulkoisessa paineessa vähitellen hiipui.

Frankit (lat. Franci) ovat myös ranskalaista tarkoittavan sanan ”Français”
taustalla. Termi viittaa siis ”muinaisiin gallialaisiin” yhtä vähän kuin
kielen nimitys français viittaa heidän
puhumiinsa kieliin. Ranska ei ole
kelttikieli, vaan roomalaisten muuntunutta latinaa, tietyllä germaanisella vaikutuksella tosin.

Gallia Transalpinaan muodostui germaaniylimystöjen hallitsemia kuningaskuntia, eräänlaisia Rooman valtakunnan seuraajia. Eräs näistä oli
visigoottien kuningaskunta, jonka
pääkaupunki oli Tolosa (Toulouse).
Mutta voimakkaimman ja kestävimmän germaanivaltioista perustivat
frankit, ja monien vaiheiden jälkeen
juuri he antaisivat nimen Ranskalle,
sen kansalaisille ja viralliselle kielelle.

Frankkien merkityksestä maan synnylle kertoo se, ettei alun perin
Ranskan kuningaskuntaa eikä Ranskan kuningasta edes ollut. Aluksi oli
frankkien kuningaskunta eli regnum
Francorum, jota hallitsi frankkien kuningas, rex Francorum. Vasta v. 1254
frankkien kuningasta alettiin nimittää Ranskan kuninkaaksi, rex Franciae.

France, frankkien maa

Asuiko Antilleilla gallialaisia?

Nimitys ”France” juontuu myöhäislatinan germaanitaustaisesta sanasta
”Francia”, joka alun perin viittasi vain
pieneen pohjoiseen frankkien asuinalueeseen ja heidän valtapiiriinsä.
Toisinaan viimeksi mainitusta käytettiin nimitystä ”Francia tota” (”koko
Francia”). Vähitellen Francia laajentui

Käsitys muinaisista gallialaisista
ranskalaisten ja Ranskan kantaisinä
on myytti, jota erityisesti nk. kolmannen tasavallan aikana (1870–1940)
hellittiin. Epäilemättä mieluummin
haluttiin todistella valtion taustalla
olevan ”kansan” (gallialaiset) kuin
kuningaskunnan perustaneet frankit.
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Tämä sopi kaiketi paremmin tasavaltalaisiin ajatuksiin. Olihan kruunupäistä hankkiuduttu eroon giljotiinin
avulla.

roomalaisia – kreikkalaisia unohtamatta – ei meillä lähteitä juuri olisi.
Gallian keltit, ”muinaiset gallialaiset”,
eivät olleet yhtenäinen heimo eivätkä ainoa Gallian kansa. He tuskin
kuvittelivat olevansa minkään tulevan kansakunnan esi-isiä, vaan kuva
heistä sellaisina synnytettiin jälkipolvien mielikuvituksessa ja patrioottisessa propagandassa.

Harhakäsitys ranskalaisten taustasta
päätyi jopa oppikirjoihin ja sai joskus varsin surkuhupaisia piirteitä.
Antilleilla asunut afrikkalaistaustainen koululainen varmaan ihmetteli lukiessaan, että hänen esi-isänsä
olivat gallialaisia, ”nos ancêtres les
Gaulois”.

Väitteen ranskalaisista gallialaisina
kuulee kuitenkin usein. Mutta onko
se eräs sarjakuva kovinkaan luotettava historiallinen lähde…?

Sarjakuva mielikuvan vahvistajana
Sen sijaan että Ranska perustuisi joidenkin myyttisten muinaisten gallialaisten heimoyhteisöjen rakenteisiin,
on se muokattu valtioksi prosessissa, jossa esimerkiksi roomalaisilla ja
frankeilla on ollut sanansa sanottavana. Mielenkiintoista on, että mielikuvaa Galliasta kansoineen piirsi
paljolti valloittajan käsi, sillä ilman

FM Jari Nummi
Kirjoittaja valmistelee ranskalaisen
filologian väitöskirjaa Helsingin yliopistossa, opettaa latinaa, luennoi
keskiajan kirjallisuudesta ja toivoo
ehtivänsä pian taas miekkailusalille

Napoleon ja Suomi historiallinen seminaari Turussa

S

uomalais-ranskalainen tieteellistekninen seura järjesti yhdessä Turun kaupungin kanssa esitelmätilaisuuden Napoleonin
merkityksestä ja roolista Suomen
historiassa. Tilaisuus pidettiin syyskuun puolivälissä Turun kaupungintalon juhlavissa tiloissa ja paikalla,
Covid -tilanteen sallima maksimi, 40
kuulijaa.

Esitelmöitsijöinä kuultiin historian
emeritus professoreita Timo Soikkasta ja Timo Vihavaista sekä Turun
yliopiston historian professori Louis
Clerc’iä ja projektitutkija Topi Artukkaa.
Erityisen ajoituksen tilaisuudelle
antoi Napoleonin kuoleman 200.
muistovuosi, jota tänä vuonna on
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vietetty. Napoleon nimittäin kuoli
vuonna 1821 englantilaisten vartioimana, joskin perin juurin yksinäisenä
Saint Helenan vankilasaarella, mutta
hänen myyttinen, osittain myös ristiriitainen hahmonsa elää yhä vahvana
ja kiehtovana, eikä ainoastaan Ranskassa.

Aadolf IV syöstiin vallasta ja uudeksi
kuninkaaksi nousi Kaarle XIII, joskin
vain väliaikaisesti. Maassa eli edelleen vahvana usko, että Napoleonin voittamattomien sotajoukkojen
avulla Suomi vallattaisiin pian takaisin. Ja niin syntyi idea ranskalaisen
kenraalin kutsumisesta maan hallitsijaksi. Tehtävään valittiin Jean-Baptiste Bernadotte.

Turun seminaarin näkökulmaksi oli
valittu Napoleonin vaikutus Suomeen, vaikkei Suomi tuolloin vielä
ollutkaan itsenäinen valtio. Mutta
maamme oli osa tuota historiallista
hetkeä vuonna 1807 Tilsitissä, jossa silloin vielä liittolaiset, Napoleon
ja Aleksanteri I sopivat, että Venäjä
hyökkää Ruotsiin ja ottaa Suomen,
lähinnä rangaistakseen Ruotsia siitä,
ettei se noudattanut mannermaasulkua. Näin tapahtuikin, Suomi vallattiin ja liitettiin Venäjään autonomisena suuriruhtinaskuntana vuonna
1810.

Bernadotte oli kuitenkin selvillä ajan
hengestä ja kuten Soikkanen korosti,
ymmärsi nopeasti Ruotsin poliittisen
tilanteen paremmin kuin ruotsalaiset
itse. Kun Napoleon sitten yllättäen
hyökkäsi Venäjälle 1812, Bernadotten, nyt jo kruununprinssinä Carl
Johanin johtama Ruotsi ei tehnyt
elettäkään Suomen takaisin valloittamiseksi, vaan päinvastoin ryhtyi
salaisesti neuvottelemaan Aleksanterin kanssa valtakuntien yhteisistä
intresseistä.

Ruotsissa ei tätä tappiota kuitenkaan
helposti nielty, vaan kuningas Kustaa

Tärkeät neuvottelut kruununprinssi
Carl Johanin ja keisari Aleksanterin
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kesken käytiin Turussa kesällä 1812
Napoleonin joukkojen lähestyessä Moskovaa. Melkoisessa hädässä oleva Aleksanteri olikin syvästi
kiitollinen Ruotsille siitä, että maa
pysyi poissa sodasta ja jopa tarjosi
apuaan. Keisari kykeni sentään torjumaan ehdotuksen Ahvenanmaan
liittämisestä Ruotsiin ja vaihtokauppa käytiin lopulta vain Norjasta, jonka Ruotsi saisi korvauksena (ja valloittikin lopulta vuonna 1814).

aplodit Turun asukkailta olivat olleet
”vaisut”. Olihan Turku ruotsalaismielinen kaupunki ja siirtyminen uudelle
isännälle ei tuntunut heti lainkaan
luontevalta. Niinpä Aleksanteri ryhtyikin miettimään suuriruhtinaskunnalle uutta pääkaupunkia, jos toki
myös sen vuoksi, että maata hallittaisiin keskemmältä. Näin päädyttiin
Helsinkiin ja käytännössä pääkaupunkiasema vaihtui jo vuonna 1819.
Pian se näkyi myös tilastoissa: vuonna 1841 Helsingin asukasluku ylitti
ensi kertaa Turun.

Melkoista peliä käytiin näin siis kansojen kohtaloilla, mutta Suomelle tässä tilanteessa kävi loppujen
lopuksi hyvin, sillä ilman Venäjän
myöntämää erityisasemaa ja autonomiaa ei tie kohti itsenäisyyttä olisi
alkanut. Turku, tuolloin Suomen suurin kaupunki, eli huipputapaamisen
näyttämönä ja Suomen ensimmäisen ”hallituskonseljin” tapahtumapaikkana uuden asemansa tuomaa
kulta-aikaa.

Vaikka Napoleonin taru päättyi 200
vuotta sitten, on tämä kenraali ja
keisari yhä yksi historiallisesti kiinnostavimpia henkilöitä, jonka vaiherikkaan, sanalla sanoen uskomattoman elämän eri vaiheita tutkitaan
ja tulkitaan yhä uudelleen. Etenkin
tietysti Ranskassa, jossa Napoleon
Bonaparte on läsnä kaikkialla nykyarjessa. Sellaiset nimet kuten rue de
Rivoli, Place d’Austerlitz ja Trocadéro, ja monet muut, muistuttavat
Pariisin kävijöitä Napoleonin voitoista ja tietysti ajasta, jolloin Ranska oli
manner-Euroopan kiistaton valtias.

Projektitutkija Artukka paneutui elävästi ja runsaan kuvituksen kautta
kaupungin juhlahumuun, kun sitä
tanssittiin ja juhlittiin uudella Seurahuoneella, niin kuin näissä yhteyksissä oli silloin tapana. Jo vuonna 1808
oli maahan tullut runsaasti venäläisiä upseereita, joiden majoituksesta
turkulaiset olivat joutuneet huolehtimaan, eikä ilmeisesti kulunut pitkäkään aika, kun jo yhteinen kielikin
löytyi, nimittäin ranska, jota aatelisto
käytti ensisijaisesti ”lingua francana”
kaikkialla Euroopassa.

Entä voidaanko sivuuttaa se seikka,
että Napoleonin sodat veivät kokonaisen miessukupolven ennenaikaiseen hautaan keisarin vallanhimon
uhreina? Pelkästään huonosti suunniteltu ja onnettomasti päättynyt
sotaretki Moskovaan jätti Venäjän
hangille paleltumaan satoja tuhansia
ranskalaisia. Kenties moni tuon aikakauden ranskalainen tunsikin helpotusta siitä, että Waterloossa 1814
Napolenin tie lopulta päättyi tunnetuin seurauksin.

Iloa ei kuitenkaan jatkunut loputtomiin. Aleksanteri oli nimittäin pannut merkille, että hänen saamansa
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Professori Clerc avasi omassa
puheenvuorossaan
Napoleonin
mainetta ja perintöä nykypäivän
Ranskassa. Lienee selvää, että niin
suuruuden ajan perään haikailevia kuin kansalliskiihkoisen militarismin arvostelijoitakin Ranskasta
löytyy edelleen. Presidentti Emmanuel Macronin ratkaisu Napoleonin
200-vuotismerkkipäivään Ranskassa olikin se, että häntä muistetaan,
muttei juhlita - ”on doit le commémorer, mais pas célébrer”.

N

Turun erinomaisesta ja hienosti järjestetystä Napoleon tilaisuudesta
saamme kiittää etenkin tieteellisteknisen seuran puheenjohtajaa, Markku Äärimaata ja professori emeritus
Tuomo Melasuota, jotka molemmat
myös toimivat tilaisuuden vetäjinä ja
alustajina. Lämmin kiitos teille tästä,
Turku!

Risto Veltheim
SRYL hallituksen puheenjohtaja

Napoleonin palveluksessa
keittiön kautta

apoleonin kuolemasta tuli
tänä vuonna kuluneeksi 200
vuotta. Monipolvisen elämänsä aikana Napoleon Bonaparten palveluksessa ehti olla useita kokkeja.
Näistä merkittävimpiä olivat Laguipière, Dunand sekä etenkin Chandelier, Napoleonin viimeinen keittiömestari Saint Helenan saarella.
Keittiöhenkilökunnan rekrytointiin
kiinnitettiin erityistä huomiota myös
keisarin turvallisuusnäkökohdat huomioiden, sillä myrkyttämistä pidettiin todellisena uhkana. Usein rekrytoinnit tehtiin hoviin työsuhteessa
olevien kesken ylentämällä heitä
vastuullisempiin tehtäviin. Palvelussuhteet pyrittiin pitämään pitkinä.
Keittiöhenkilökunta joutui sopeutumaan keisarin mielihaluihin, mielentiloihin, nopeasti tapahtuviin ruokailuihin ja tiiviiseen työtahtiin, jolloin
hän saattoi viipyä työhuoneessaan

hyvinkin myöhään. Ruokien pitäminen lämpimänä oli haasteellista ja
esim. sattui niinkin, että kanoja piti
grillata monta peräjälkeen, kunnes
vihdoin keisari saapui ruokailemaan.
Lukuisat sotaretket asettivat omia
haasteitaan. Ajan suurvaltapolitiikkakin vaikutti keittiössä!
Laguipière
Yhdestä Ranskan keisarikunnan
kuuluisimmasta kokista, Napoleonin ensimmäisestä kokista, ei kovin
paljoa tiedetä. Hänen nimensä on
kuitenkin jäänyt historiaan. Hän oli
Dartois Laguipière. Kokin velvollisuuksista keisarin palveluksessa hän
sanoi: ”Kunnia määrää. Täytyy totella, vaikka fyysiset voimat eivät riitä;
mutta hiili meidät surmaa.” (”L’honneur commande. Il faut obéir même
lorsque les forces physiques nous
12

manquent; mais, c’est le charbon qui
nous tue.”) Laguipière ei kuitenkaan
menehtynyt kokkien tuon ajan ammattitauteihin,
keuhkosairauksiin,
vaan hänen kohtalokseen keisarin
uskollisena palvelijana koitui kuoliaaksi paleltuminen Vilnassa vuonna
1812 Napoleonin ollessa vetäytymässä Venäjältä takaisin Ranskaan.
Eräiden tietojen mukaan 50 kokkia
kuoli tuolla sotaretkellä Venäjälle.

tusasuna käytetään usein myös Dunant) oli saanut ajan kuuluisimman
ravitolapalveluita ympäri Eurooppaa
tarjonneen Chevet’n palveluksessa.
(Ensimmäisen keisarikunnan aikana
Chevet muodostui kokonaiseksi perhedynastiaksi ja ulotti toimintansa
jopa Suomen suuriruhtinaskuntaan
saakka. Viimeinen Chevet’n suuri tilaustyötilaisuus oli Eiffel tornin vihkiäiset v. 1889.)

Teoksessaan Le cuisinier parisien
ou l’Art de la cuisine française au
dix-neuvième siècle (1828) Antonin
Carême (1784 – 1833), aikakauden
kuuluisin keittiömestari ja Laguipièren oppilas, omisti kokonaisen luvun oppimestarinsa muistoksi: ”Voi,
mestarini! Sinua vainottiin ja, kaiken
tuskan lisäksi, sinä menehdyit tuhatkertaisessa ja julmassa Pohjolan
ahdistavassa nälässä ja jäätävässä
kylmyydessä.” (”Ô mon maître! tu
vécus persécuté, et pour comble de
douleur, tu te vis expirer dans les angoisses mille fois cruelles de la faim
et du froid glacial du Nord.”)

Dunand’sta on sanottu, kuinka hän
todella kärsi nähdessään verta vuodatettavan taisteluissa ja kuinka hän
pohti sitä, miten ihmiset menehtyvät
sotapalveluksessa. Hän oli elementissään saadessaan järjestää rauhan
tultua isoja banketteja keisarille. Hänestä on sanottu: ”Hänen tehtävänsä oli ruokkia ja virvoittaa ihmisiä
gastronomisilla tiedoilla”. (”Sa mission était d’alimenter et de ranimer
l’homme par la science gastronomique.”) Hän itse sanoi: ”Olin keskuudessanne ja vaikka en kantanut asetta isänmaan puolesta, palvelin sitä
kuitenkin uhrautuen kaikin keinoin
pyrkien pitämään yllä sen suurmiehen terveyttä, josta Ranskan kohtalo
riippui.” (”J’étais au milieu de vous et
si je n’étais point armé pour la patrie,
je la servais cependant avec dévouement en contribuant de tous mes
moyen à la conservation de la santé du grand homme sur lequel reposaient les destinées de la France.”)

Dunand
Palveltuaan vallasta syöstyä kuningasvaltaa ja vietettyään 12 vuotta
maanpaossa, syntyperältään sveitsiläinen François Claude Guiget,
kutsumanimeltään Dunand, palasi
Ranskaan ja pääsi Napoleonin palvelukseen. Myös hänen poikansa ja
veljensä työskentelivät keisarillisen
hovin palveluksessa; poika François
Joseph keittiöapulaisena ja myöhemmin lihanleikkaajana, veli Jean
Marie vuodesta 1809 lähtien hovimestarina. Oppinsa Dunand (kirjoi-

Kuuluisin, toistuvasti ranskalaisissa
keittokirjoissa esiintyvä Napoleonin henkilöhahmoon liittyvä ruoka,
on Itävaltaa vastaan 14. kesäkuuta
1800 käydyn taistelun taistelupaikan
nimeä kantava kanaruoka Le poulet
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à la Marengo. Taistelussa häviöllä
olleet ranskalaiset onnistuivat lopulta kääntämään sen voitokseen. Legendan mukaan Marengon taistelun
aattona, Napoleonin ollessa Ensimmäinen konsuli, hänen keittiömestarinsa Dunand osoitti vaativassa tilanteessa kekseliäisyyttä ja improvisoi
Marengon alueelta kerätyistä aineksista ruoan, josta tuli yksi Napoleonin lempiruoista ja ranskalaisen
keittiön ikiklassikko monine reseptivariantteineen. Kyseessä on kuitenkin jälleen yksi lukuisista Ranskan
gastronomian historian legendoista;
Dunand ei voinut olla tuo kyseinen
Napoleonin kokki Marengon taistelussa, sillä hän tuli keisarin palvelukseen vasta 19. elokuuta 1802.

Dunand palasi keittiöön ja valmisti seuraavaksi grillattua kanaa. Kun
sitten Napoleon viimein oli syönyt
lounaansa ja kohtasi uudelleen kauhistuneen keittiöpäällikkönsä, ryhtyi
hän ylistämään tämän valmistamaa
kanaa taputellen Dunand’n poskia ja
todeten: ”Ah, rakas Dunand, te olette
onnellisempi hovimestarinani, kuin
mitä minä olen keisarina.” (”Ah, mon
cher Dunand, vous êtes plus heureux
d’être mon maître d’hôtel que moi
d’être empereur.”)
Napoleonin jouduttua luopumaan
vallastaan ensimmäisen kerran, Dunand palasi väliaikaisesti Bourbonien
palvelukseen. Napoleonin noustua
uudelleen valtaan, hän palasi takaisin tämän palvelukseen ja jatkoi tehtävässään Napoleonin Saint Helenalle lähtöön saakka. Kuningasvallan
palattua Dunand menetti asemansa
valtaapitävien palveluksessa.

Erään kerran Dunand sai kokea Napoleonin äkkipikaisuuden: muutamia päiviä ennen kuin Napoleon
julisti sodan Preussille, saapui hän
synkkäilmeisenä syömään lounastaan. Syötyään alkukeiton Napoleon
tarkasteli pääruokavatia, jolla oli
sianlihamakkaroita. Ne eivät olleet
erityisesti gastronomista eivätkä keisarillista herkkua, mutta Napoleon
piti niistä paljon. Tällä kertaa Napoleon kuitenkin sai raivonpuuskan, työnsi pöydän kumoon, kaatoi
kaiken ruoan matolle ja palasi työhuoneeseensa kiukkuisena. Dunand,
kuin salaman lyömänä, jähmettyi
paikalleen hämmentyneenä. Lihanleikkaajat ja palvelijat riensivät siivoamaan makkarat lattialta. Dunand
koki saaneensa arvonalennuksen ja
halusi erota keisarin palveluksesta.
Marsalkka Duroc kehotti kuitenkin
Dunand’ta jäämään ja valmistamaan toisen lounaan. Lohdutettuna

Vaikeuksia Saint Helenan saarella
Vaikeudet alkoivat jo heti alkuunsa.
Tulevaa Saint Helenan vankeuden
ajan henkilökuntaa koottaessa Tuileries-palatsin viimeinen keittiömestari Rousseau kieltäytyikin satamakaupunki Rochefortissa seuraamasta
Napoleonia kaukaiselle Saint Helenalle. Laivan tehdessä lähtöä myöhemmin Brittein saarilta, jo Elban
saarella Napoleonin palveluksessa
ollut Lafosse, jonka oli määrä toimia
leipurina ja keittiöapulaisena Saint
Helenalla, sairastui ja palasi Pariisiin.
Näin keittiöhenkilö-kunta supistui jo
heti alkuunsa.
Mukaan lähtivät hovimestari, pal14

veluskunnan päällikkö Jean-Baptiste Alexandre Pierron (Piéron) sekä
keittiöpäällikkö Lepage. Pierron oli
hänkin palvellut Napoleonia jo Elban
saarella. Hän pysyi uskollisesti keisarin palveluksessa tämän kuolemaan
saakka ja oli myös mukana hakemassa vuonna 1840 Napoleonin tuhkat
Ranskaan. Pierron kuoli viimeisenä
Napoleonin palveluksessa saarella
olleista ranskalaisista. Saint-Helenalla Lepage sai apulaisikseen neljä kiinalaista. Carêmen keisaria kohtaan
tuntema ihailu sai hänet keräämään
tietoja etenkin Napoleonin ruokailuista Saint Helenan saarella. Carême kirjoittaa, kuinka Lepage koki
tilanteen olevan vaikea joutuessaan
tyytymään kiinalaisiin apulaisiin. Samalla Carême paljastaa ranskalaisen
itsevarmuuden ja itsetunnon keittiönsä paremmuuden suhteen: ”…
neljä kiinalaista miestä auttamassa
häntä työssään…Pahin tilanne, minkä ruokaa valmistava mies voi kokea.
Mutta ranskalaisia kokkeja on kaikkialla ympäri maailman ja hänen kulinaarisen neroutensa täytyy voittaa
kaikki esteet.”) (”…quatre hommes
chinois pour l’aider dans son travail…La position la pire que jamais
homme de bouche puisse éprouver.
Mais le cuisinier français fait le tour
du monde et son génie culinaire doit
surmonter tous les obstacles.”)

sa on: hän oli vakoillut Napoleonia
englantilaisille ja joutui siksi eroamaan. Tässä tilanteessa Napoleon
nimitti Pierronin myös keittiö-päällikökseen. Hovimestari Ciprianin kuoltua vuonna 1816 Pierron otti tämänkin tehtävät hoitaakseen.
Huolimatta vaihtuvista tilanteista
residenssissään Longwoodissa Napoleon halusi säilyttää Tuileries’n
hovielämään kuuluneen seremoniallisuuden. Välillä jopa saarella
käymässä ollut Englannin suurlähettiläs Amherst luovutti Napoleonille ranskalaisen kokkinsa, Larochen.
Ruoanvalmistuksessa käytetyn hiilen
päästöt ja kuumuus rasittivat kuitenkin liikaa häntäkin ja hän palasi
Englantiin. Jopa saarelle Napoleonin kuljettanut englantilainen amiraali Cockburn luovutti belgialaisen,
ranskaa puhuvan naiskokkinsa Lepagen sairauden ajaksi Napoleonin
keittiön palvelukseen. Napoleon
piti kovasti tämän belgialaisnaisen
keitosta: lihaliemestä, johon pudotettiin kypsymään pelkistä jauhoista
ja kananmunan keltuaisista tehtyjä
taikinapalleroita. Lopulta kävi niin,
että Lepage ja tämä belgialainen
naiskokki avioituivat, saivat lapsen
ja palasivat Ranskaan, jossa Lepage
kuoli vuoden kuluttua.
Lepagen lähdettyä saarelta toukokuussa 1818 aina uuden kokin saapumiseen saakka Napoleonin aterioista vastasi englantilainen kokki,
jonka valmistama ruoka oli ranskalaiseen makuun keskinkertaista
(”dont la cuisine était médiocre”).

Palveltuaan Napoleonia kaksi vuotta
Saint Helenalla, Lepagesta oli tullut
helposti ärsyyntyvä, hänen terveytensä oli pettänyt ja hän oli lopen
uupunut. Hän anoi eroa tehtävistään
ja lähti saarelta toukokuussa 1818.
Toinenkin selitys tälle lähtemiselle
Ranskan gastronomian historias15

Jacques Chandelier – viimeiseksi
jäänyt kokki

kattiloita jne., tinaa kattiloiden tinapinnoittamista varten, jäätelökoneen
sekä tarvikkeet uuden uunin rakentamiseen.

Kului kahdeksantoista kuukautta,
ennen kuin Napoleon sai pyytämänsä uuden kokin Ranskasta. Melun’issä v. 1798 syntynyt Jacques Chandelier saapui saarelle 20. syyskuuta
1819 parikymppisenä nuorukaisena.
Chandelier oli entistä Napoleonin
hovin keittiöhenkilökuntaa ja astunut palvelukseen v. 1813 ”lihanpaistajien hovipoikana” Tuileries’n
palatsissa, alimpana lihanpaistajien
hierarkiassa, titteliltään page rôtisseur.

Saint Helenalla Chandelier osoittautui taitavaksi ja ahkeraksi kokiksi.
Hän ryhtyi kasvattamaan Napoleonille kanoja ja kalkkunoita, rakensi
kaksi erilaista vähemmän savuttavaa
uunia, toisen pelkästään leipomuksia varten. Hän valmisti Napoleonille
uusia herkkuja, kuten pateita ja rommilla kostutettuja banaanimunkkeja.
Erään kerran Napoleon pyysi saada
kerran vielä maistaa sotilailleen valmistettua, la grande arméessa tarjottua lihakeittoa, soupe de soldat. Leivonnaisiaan varten Chandelier’n piti
pestä saarella käytettävissä ollut voi
liiasta suolasta ja epäpuhtauksista.
Lontoosta hankitun jäätelökoneen
käyttäminen osoittautui saarella kuitenkin mahdottomaksi.

Chandelier oli sittemmin siirtynyt
Napoleonin siskon, prinsessa Paulinen, palvelukseen. Veljensä epätoivoisesta tilanteesta Saint Helenan
saarella Pauline sai tiedon kardinaali
Joseph Feschin kerrottua hänelle
Saint Helenalta saapuneesta kirjeestä, jossa kerrottiin Napoleonin
epätoivoisesta tilanteesta saarella ja
pyynnöstä lähettää sinne uusi kokki.
Prinsessa Pauline oli tiedon saapuessa kylpylähoidoissa Luccassa, Toscanassa.

Chandelier’n saapuminen toi Napoleonin vankeuteen uutta iloa ja
vaihtelua. Huolimatta nuoruudestaan ja hyvästä terveydestään saarelle tullessaan Chandelier sairastui
pian hänkin; hän sai useita halvausja
tajunnanmenetyskohtauksia.
Vuonna 1820 tilanne oli se, ettei
Chandelier ollut enää työkykyinen ja
ruokaa valmistivat jälleen kiinalaiset.
Ranskaan lähetettiin uusi kirje, nyt
pyyntö oli lähettää kaksi kokkia.

Jacques Chandelier oli luonteeltaan
sopiva, Napoleonille uskolliseksi osoittautunut, terveyttä uhkuva
nuorukainen. Uuteen tehtäväänsä
hän valmistautui perusteellisesti.
Ennen pitkää laivamatkaansa Saint
Helenalle hän matkusti ensin Lontooseen. Siellä valmistelut kestivät
kolme kuukautta; hän tapasi mm.
Napoleonia palvelleen Larochen,
joka antoi arvokkaita tietoja saaren
ja Longwoodin olosuhteista. Chandelier hankki uusia keittiövälineitä,

15. elokuuta 1820 brittihallinto
myönsi luvat uusien kokkien lähettämiseksi saarelle. Pyyntö ja lupa
osoittautuivat kuitenkin turhiksi;
Napoleon menehtyi 5. toukokuuta
1821. Uudet kokit eivät koskaan eh16

Carême, A.: Le cuisinier parisien, l’Art
de la cuisine française aux dix-neuvième siècle. https://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b86172102/f11.
item.texteImage

tineet saapua saarelle.
Jacques Chandelier poistui Saint Helenalta vasta Napoleonin kuoleman
jälkeen. Testamentissaan Napoleon
oli määrännyt viimeiselle kokilleen
25 000 frangia, testamentin lisäsäädöksenä vielä 5000 frangia lisää. Testamentin myötä Chandelier vetäytyi
asumaan Pariisiin Ménilmontantin
kaupunginosaan. Hän kieltäytyi kaikista uusista työtarjouksista todeten
”keisarin palveluksessa oltua ei voi
enää palvella ketään muuta” (”ayant
servi l’Empereur, il ne peut plus servir personne”).

Escalettes, J.-P.: Des grognards à Napoléon, Les cuisines de l’Empire. Éditions Loubatières 2004.
Godfroy, M.: Napoléon, Biographie
Gourmande.Éditions Payot & Rivages 2017.
Pigeart, A.: À table de la Révolution à
l’Empire 1789 – 1815. Éditions de la
Bisquine 2017.

Kirjallisuutta:

FM Jarmo Kehusmaa

Isoisän Suomi-muistoista
pojanpojan uravalintaan
SRYL:iin kesäkuussa saapuneesta sähköpostiviestistä
kehkeytyi pieni kertomisen arvoinen tarina. Olkoon se
Fran-Sun joulutarina.
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uinka yhdestä nuoruuden muistosta voi seuratakaan yli sukupolvien kulkeva jatkumo! Ranskalaiselle Alain Geffiraudille, 76, tuo
ikimuistettava tapahtuma oli vierailu
Suomessa teini-iässä 1960-luvulla.

tzen pääsi ensi kertaa kokeilemaan
ranskankielentaitoaan matkustaessaan Bretagneen erään saman ikäisen ranskalaispojan Alain Geffiraudin perheen luo. Matkasta seurasi
vastavierailu kesällä vuonna 1963,
kun Alain puolestaan vieraili Suomessa von Hertzenien vieraana heidän kotonaan niin Tapiolassa ja kuin
perheen kesäpaikassakin Lopella
Etelä-Hämeessä.

Palataanpa siis jutun juurille, Suomeen ja 1960-luvun alkuun. Suomalaisessa Yhteiskoulussa pari vuotta
ranskaa opiskellut Hannu von Her17

Alain Geffiraud ei unohtanut Suomea koskaan. Maa tuntui tehneen
häneen selittämättömän vaikutuksen, joka myöhemmin tuli tarinoiden
kautta tutuksi niin hänen vaimolleen
Réginelle, pojalleen, miniälleen ja
lopuksi myös pojanpojalleen Marcille. Kun Marc päätti lähteä Pariisiin
opiskelemaan suomenkieltä Sorbonnen yliopiston orientaalisten kielten
laitokselle Inalcoon (Institut national
des langues et civilisations orientales), otti isoisä yhteyttä vanhaan ystäväänsä Hannuun. Hän tiedusteli,
josko Hannu, jonka kanssa he olivat
pitäneet ajoittaista yhteyttä näinä 59

Perhe Geffriaud – de Corlieu
Etelä-Bretagnen Le
Pornichet’ssa. Alain Geffriaud
vas., vaimonsa Régine keskellä istumassa, takana Marc
ja hänen vanhempansa.
vuotena, voisi auttaa häntä löytämään suomalaisperheen, jonka luo
Marc voisi mennä vaihtoon kesällä
2022 samaan tapaan kuin he molemmat aikoinaan. Kansainvälisen
uran Euroopan Parlamentissa tehnyt
Hannu oli jäänyt eläkkeelle ja asui
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nyt Luxembourgissa. Hänen lapsensakin olivat päätyneet maailmalle,
joten suoraa yhteyttä suomalaisperheeseen ei hänen kauttaan löytynyt.
Niinpä Hannu päätyi ottamaan yhteyttä SRYL:iin.

heen kanssa.
Nyt olen tavannut Marcin jo kahdesti, kun hän piipahti marraskuussa ensi visiitillään Suomessa. Pyysin
häntä kirjoittamaan syistään alkaa
opiskella kieltämme ja koska isoisän vaikutusta ei voinut sulkea pois
hänen motiiveistaan, ehdotin, että
Alain voisi myös valottaa hieman
Suomen muistojaan ja niiden säteiden ulottuvuutta.

Parahin Pääsihteeri,
Olen Luxemburgissa asuva,
Euroopan Parlamentista eläkkeelle siirtynyt oikeustieteen tohtori.
Kirjoitan Teille nuoruudenystäväni
Alain Geffiraudin asiassa.

Molemmat suostuivat. Ja tässä heidän yhteinen kirjoituksensa (Alain
kursiivilla):

Pääsihteeri Liisa Peake välitti viestin
minulle ja minä puolestani sen liiton
kaikille jäsenyhdistyksille. Eipä aikaakaan, kun maankuulun, Asikkalan
Vääksyssä sijaitsevan Ranskalaisen
kyläkaupan omistaja Riikka-Maria
Lemminki ottikin jo yhteyttä ja tarjoutui kesäperheeksi Marcille.

Quand je dis aux gens que j’étudie le
finnois, les réactions sont généralement les mêmes : quelque chose qui
s’approche de « Ah le Chinois ?». Je
réponds toujours « Non, le finnois.
Avec un F. La langue de la Finlande
», à leur grand étonnement !

Koko juttu olisikin jäänyt tähän, ellen
tyhjentäessäni sähköpostiani olisi
sattunut lukemaan uudelleen Alain
Geffiraudin alkuperäisen käsinkirjoitetun kirjeen, jonka Hannu von
Hertzen oli SRYL:ille osoittamaansa
sähköpostiin skannannut. Kirje oli
päivätty paikkaan nimeltä Le Pornichet, joka tuntui tutulta. Vietän
nimittäin kesälomaa usein Etelä-Bretagnen La Baulessa, josta on vain
kolme kilometriä Le Pornichet’hen,
jonne olen lomillani useasti pyöräillyt. Otin yhteyttä Alainiin, kerroin
saapuvani elokuussa La Bauleen ja
valmis tapaamaan Marcin. Jos jotakin sattuisi, olisi Marcilla minusta
apu heti saatavilla. Elokuussa sitten
jo istuinkin Geffiraudien olohuoneessa iltapäiväkahvilla koko per-

Je dois admettre que ce n’est pas un
choix commun (en témoigne la taille
de ma promotion, une quinzaine de
personnes). Et si j’étudiais uniquement une langue avec cinq millions
de locuteurs, quasiment tous habitants d’un des pays les plus au nord
du monde, je serais d’accord avec
ceux qui remettent en cause mes
perspectives d’avenir. Or, je tiens
à noter que l’Institut National des
Langues et Civilisations Orientales
(Inalco, souvent appelé « Langues O’
») ne se limite pas à l’enseignement
de la langue et propose des formations complètes, variées et réputées,
de la diplomatie à l’interprétation et
la traduction en passant par le commerce et la recherche universitaire.
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une estrade avec quelques trous
dans un banc qui nous servait de
toilettes !
Balades en voiture dans
la campagne avec Hannu au volant
(que j’enviais de pouvoir conduire
avant 18 ans ce qui n’était pas possible en France) sur des routes de
terre parfaitement roulantes et entretenues.
Soirée dans un théâtre très
particulier (à Tampere, je crois) car la
scène pivotait entièrement de 360°
pour vous révéler différents tableaux
: ce fût mon premier contact avec «
Tuntematon Sotilas » que je lus ensuite dans sa traduction française.
Épisode tragique à Helsinki où nous allions rejoindre un ami
de Hannu qui était à moto : il se fit
renverser par une voiture et mourut
dans les bras d’Hannu.
En écrivant ces lignes, bien des
souvenirs me reviennent en mémoire, que je ne saurais relater ici, soit
trop intimes soit trop flous.
L’année suivante, Hannu
débarquait à la Baule pour nous rejoindre et passer lui aussi un mois à
la maison : je me souviens de lui à
son départ, avant de monter dans le
train, essayant de remercier ma mère
dans un français encore un peu hésitant : » Merci Madame, j’ai beaucoup
joui », ce qui a bien fait rire toute la
famille pendant longtemps.
Nous nous sommes revus ensuite notamment à Paris avec mon
épouse Régine, quand il est venu à
la cité universitaire pour ses études.
Puis la vie nous a séparés
pendant bien longtemps.
La retraite venant, j’ai réussi
à retrouver sa trace par internet et

Revenons à la question qui m’a
été posée : pourquoi le finnois
en particulier ? Cela vient bien
évidemment d’un intérêt pour le
pays lui-même, qui a probablement
commencé avec les histoires de mon
grand-père, que je laisserai raconter
avec ses propres mots :

« Mon histoire avec Hannu remonte
à si loin que je ne me souviens pas
de l’année où nous nous sommes
rencontrés : était-ce 1962 ou bien
1963, je ne sais plus.
Tout avait commencé par
la rencontre d’un ami de mes parents avec un industriel finlandais
(les Wittings, je crois) qui connaissait
la famille de Hannu (Hannu en sait
sûrement plus que moi sur ce sujet).
Toujours est-il qu’un échange
fût décidé entre nos deux familles. Je
suis donc allé en Finlande en bateau depuis Rouen jusqu’à Helsinki où
je fus très chaleureusement accueilli
dans la famille de Hannu.
Je serais bien incapable de raconter tout mon séjour (cela fait 60
ans déjà) mais il me reste quelques
flashes, certains très sympathiques,
d’autres plus tristes.
Séjours à la campagne,
dans leur maison secondaire, près
d’un lac avec un sauna, petite cabane en bois à proximité de la berge.
Nous chauffions les pierres avec un
feu de bois, les arrosions d’eau froide et nous nous flagellions avec de
petites branches cueillies non loin de
là. Nous allions ensuite nous baigner par un grand plongeon tout nus
dans le lac.
Amusement devant ces
grandes cabanes en bois, abritant
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nous nous sommes revus pour une
longue conversation par ordinateur.
Mon petit-fils, Marc, était bien
sûr au courant de cette amitié et de
mon séjour en Finlande, mais je dois
dire que, si j’ai été surpris de sa décision d’apprendre le finlandais pour
aller en Finlande, voire y travailler,
j’en suis très heureux et j’espère que
ce sera l’occasion pour nous de revoir Hannu.»

järven Polkka, dont la popularité est
liée à la fascination d’internet pour
Talvisota et la résistance de la petite
Finlande face à la machine soviétique, qui émouvait déjà l’Occident en
1939.
De là, je me suis intéressé de plus
près à ce pays si singulier, et j’ai développé une certaine affection pour
lui. Je peux l’expliquer en partie par
mon amour des grands espaces, des
forêts et de la nature en général ;
peut-être aussi par le fait que je partage bien des traits de personnalité
avec le stéréotype finlandais ? Mais
je ne peux pas nier qu’une gran-

D’autre part, il faut savoir que, malgré sa taille, la Finlande est très présente sur Internet. Notamment grâce
aux «memes» (pour faire simple, les
memes sont des images ou des vidéos virales, généralement à caractère humoristique). Les exemples
les plus connus sont probablement
Ievan Polkka, Gondola ou Spurdo
Spärde. On peut aussi citer Säkki-

Marc de Corlieu.
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de part, si ce n’est la majorité, de
la source de cet attrait, est inexplicable. Je ne peux pas expliquer le
cheminement de pensée qui m’a
amené à faire ces choix, car il n’y en
a pas. C’est tout à fait spontané, je
dirais même instinctif. Lorsque j’ai
entendu parler des Langues O’, j’ai
consulté la liste des formations sans
grand espoir… jusqu’à ce que je vois
”finnois”, et j’ai eu un déclic. J’ai immédiatement su ce que je voulais
faire. J’ai l’impression d’une sorte de
« connexion » métaphysique, qui se
confirme après ce premier séjour sur
place. Au cours de tous mes voyages
précédents, la maison m’a toujours
manqué, ne serais-ce qu’un peu. Pas

cette fois, je me sens vraiment chez
moi, et c’est très agréable. Avant
mon départ, j’avais peur de regretter
mes choix d’orientation, car j’ai commencé à apprendre la langue sans
jamais avoir mis les pieds en Finlande (pour des raisons assez évidentes,
je pense). Je suis heureux de pouvoir
dire que ce n’est pas le cas, au contraire. À l’heure où j’écris ces lignes,
je me prépare à rentrer en France, et
j’ai déjà pris des billets pour revenir
en Février.

Teksti: Susanna Luoto, Marc
de Corlieu ja Alain Geffiraud
Kuvat: Susanna Luoto

Nykytanssifestivaalin ranskalaisvieraiden
hypnoottinen Un Bolero
Un Bolero
Tanssiesitys Helsingin Taidehallissa 6.11.
Liikkeellä marraskuussa -nykytanssifestivaalilla
Koreografi Dominique Brun, tanssija François Chaignaud

H

urmaava ja hypnoottinen Un
Bolero -tanssiesitys sai yleisön
haltioihinsa Helsingin Taidehallissa!

Brunin Un Bolero herättää henkiin
baletin perintöä. Brunin koreografia
yhdistää Bolerossa myös flamencotanssin, hametanssin sekä japanilaisen Tatsumo Hijikatan kehittämän
buto-tanssityylin elementtejä. (Buto
on avantgardistinen nykytanssin
muoto, jossa yhdistyvät mm. tanssi,
teatteri ja improvisaatio. Tyypillistä
buto-esityksille on lähes alaston valkoiseksi maskeerattu vartalo.)

Moni tuntee Maurice Ravelin maailmankuulun Boleron musiikillisen
teeman. Mutta harva tietää, että ennen kuin tästä tuli itsenäinen orkesteriteos, musiikki oli sävelletty balettia varten. Koreografi Dominique
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Illan esityksessä tanssijalla oli muhkea mekkomainen asu, joka jätti ylävartalon paljaaksi. Lähes 20 minuutin ajan lavan täytti yksi tanssija, joka
sanan mukaisesti kietoutui Ravelin
musiikkiin. Ilmaisuvoimainen tanssija
pitkässä hameessa pyöri villisti, välillä vain ylävartalo hitaasti liikkuen,
kehollaan musiikin staccatomaisen
tarkkaa ja sotilaallista rytmiä uhmaten ja lähes akrobaattisiin asentoihin
taipuen. Musiikin ja tanssin rytmiikka
sekä villisti pyörivä hame loivat mielleyhtymiä paitsi flamencotanssiin
myös can-caniin.

Tanssija François Chaignaud
sekä muusikot.

Ranskalaisen koreografin, tanssijan,
opettajan ja labanotaation asiantuntijan Dominique Brunin intohimona
on koreografisen perinnön elvyttäminen sekä aktiivisen vuoropuhelun
luominen historiallisten arkistojen ja
nykyesiintyjien välille.
Ranskalainen François Chaignaud
on opiskellut tanssia lapsesta saakka. Hän valmistui tanssijaksi Pariisin
konservatoriosta vuonna 2003 ja on
työskennellyt useiden maineikkaiden tanssija-koreografien kanssa.
Hän on luonut esityksiä mitä erilaisimpiin paikkoihin, yhdistäen tanssia
ja laulua, inspiroituen 1900-luvun
uranuurtajista (François Malkovsky,
Isadora Duncan) aina nykyajan avantgardeen, hyödyntäen tekniikkaa ja

Helsingissä teoksen musiikki esitettiin nelikätisenä pianosovituksena yhteistyössä Sibelius-Akatemian pianomusiikin osaston kanssa.
Pianistien Lambis Pavloun ja David
Munk-Nielsenin soitto täydensi
esityksen boleromaista intensiteettiä – keinuvan ja lempeän soljuvasta
kohti kiihtyvän voimistuvaa ja raivoisaa lopun pyörrettä. Olé!
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symboleita klassisesta baletista katutanssiin.

Ranskan instituutti Suomessa tuki
tapahtumaa.

Esitys oli osa kansainvälistä Liikkeellä
marraskuussa -nykytanssifestivaalia.

Teksti ja kuvat: Mari Repo
Cercle français de Turku ry:n
puheenjohtaja

Sveitsin ystävien ranskan- ja
saksankielinen kirjoituskilpailu

S

veitsin Ystävät Suomessa ry järjesti keväällä ranskan- ja saksankielisen
kirjoituskilpailun
Suomen kouluille. Kirjoituskilpailun
tarkoituksena oli korostaa ranskan ja
saksan kielen asemaa ja merkitystä:
tarvitaanhan näiden kielten taitoa
Euroopan unionin alueella ja koko
maailmassa.

tuli 22 kirjoitusta; yläkouluista 12 ja
lukioista 10. Palkinnot yläkoulun ja
lukion sarjoissa olivat: 1. palkinto
suuruudeltaan 100 €, 2. palkinto 80
€ ja 3. palkinto 60 €.
Kirjoituskilpailun palkitsemistilaisuus
järjestettiin syyskuussa Helsingissä.
Kunniakirjat jakoi Sveitsin Suomen
suurlähettiläs Anja Zobrist Rentenaar.

Myös Sveitsiä haluttiin tehdä tunnetuksi eri näkökulmista.
-Siksi kilpailun aiheet käsittelivät
Sveitsiä, Sveitsin Ystävät Pääkaupunkiseudulla ry:n puheenjohtaja,
everstiluutnantti evp Seppo Haario toteaa. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä ranskan ja saksan kielten
opettajayhdistysten kanssa. SRYL:in
kautta asiantuntemuksensa kilpailuun toivat Ranskanopettajain yhdistyksen puheenjohtaja Eija Raitala ja
kouluneuvos Anja-Liisa Alanko, joka
kuului myös tuomaristoon.

Esko Leskinen palkittiin
yläkoulu-sarjassa
Oulunkylän yhteiskoulun 9.luokan
oppilas kirjoitti seikkailusta Sveitsin
Alpeilla. Hänen ranskanopettajansa
on Eija Raitala.

Aujourd’hui, nous, ma famille et moi
allons aller voir la Cervin, la montagne la plus connue en Suisse! J’ai
décidé de tenir un carnet de voyage.
Maintenant, nous sommes à Genève,
à l’hôtel Montbrillant. Nous irons à la
Cervin avec la voiture de notre voisin
qui s’appelle Alvin. Alvin viendra ici
dans une heure. L’itinéraire à la Cer-

Kilpailuun tuli yhteensä 35 kirjoitusta. Ranskankieliseen kilpailuun tuli 13
kirjoitusta; yläkouluista 8 ja lukioista
5. Saksankieliseen kirjoituskilpailuun
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vin prend deux heures et cinquante
minutes. C’est pas mal parce que
nous allons voir les paysages magnifiques déjà en route.

Esko Leskinen oik. takarivissä ja muut ranskankielestä
palkitut.

Alvin est arrivé. Nous avons com25

mencé notre voyage. Il pleut des
cordes et je veux voir les paysages
donc je continuerai cette carnet
quand nous sommes sortis cette voiture. Je voudrais que’il ne pleuvrait
pas à la Cervin.

Sveitsin Suomen suurlähettiläs Anja Zobrist
Rentenaar jakoi palkinnot.
Heureusement, pas de pneus crevés
en route. C’était notre voyage à les
Alpes.

Maintenant, nous y sommes. Il fait
du soleil et chaud. J’ai oublié de
prendre mes lunettes de soleil ! J’ai
vu beaucoup de grandes montagnes en route, mais cette montagne
est unique ! C’est 4478 mètres haute
et il y a de la neige sur ça, même si
c’est l’été maintenant. On prend les
photos interminables et on admire
la nature de Suisse ! Malheureusement, nous n’avons pas le temps de
faire de la randonnée parce qu’Alvin
a le match de foot dans cinq heures.
Nous sommes arrivés à l’hôtel et
Alvin est sorti pour jouer au foot.
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Presidentti Hollanden
vierailu Helsingissä
Ranskan entinen presidentti François Hollande vieraili
lyhyellä puhujamatkalla marraskuun lopulla Helsingissä.
Suomeen hänet olivat kutsuneet ENA-oppilaiden yhdistys
ja Nya Utrikespolitiska Samfundet i Finland (NUPS).
Tilaisuuden moderaattorina toimi entinen komissaari
Erkki Liikanen.

H

ollande puhui Eduskuntatalon
auditoriossa marraskuun 23.
päivänä täydelle salille korulauseetonta asiaa juuri niin kuin aktiivisesta virantoimituksesta vetäytynyt valtiomies vain voi. Eikä tämä ole
kuulijan mielipide, vaan Hollanden

itsensä sanoja lainaten hänen viimeisimmästä teoksestaan Affronter
(2021):

« Être utile pour un ancien président,
c’est être libre. Libre de s’appuyer
sur son expérience pour juger de la

Nya Utrikespolitiska Samfundet
i Finland, NUPS:in pj. Pär
Stenbäck ja SRYL:in
puheenjohtaja Risto Veltheim.
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situation du pays et de l’état du
monde. Libre de penser sans fard,
sans désir de plaire, sans crainte de
déplaire et sans rien rechercher pour
lui-même.»

Hollande kutsuttiin alun perin puhumaan vuonna 2019 ilmestyneen
kirjansa Répondre à la crise démocratique tiimoilta, mutta koronapandemia lykkäsi vierailua useaan
otteeseen ja lopulta kirja-aiheesta
luovuttiin ja aiheeksi valittiin Défis de l’Europe, une vision française
(Euroopan haasteet – ranskalainen
näkemys).

« Ollakseen hyödyllinen entisenä
presidenttinä on olla vapaa. Vapaa
nojautuen kokemukseensa arvioidakseen maan ja maailman tilannetta. Vapaa ajattelemaan koketeerauksetta, ilman halua miellyttää, ilman
pelkoa olla miellyttämättä ja hakematta mitään itselleen. »

Teksti ja kuvat: Susanna Luoto

Tilaisuuden moderaattori Erkki Liikanen (vas.),
presidentti Hollande, NUPS:in pj. Pär Stenbäck ja
SRYL:in pj. Risto Veltheim.
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Risto Veltheim piti tilaisuuden
päätöspuheen luonnollisesti ranskaksi.

SRYL:in piiristä tilaisuudessa olivat läsnä mm. Turun
cerclen pj. Mari Repo
(vas.), SRYL:in hallituksen
jäsen Jarmo Kehusmaa,
liittokokouksen pj.
Anja-Liisa Alanko,
Suomen ranskanopettajain
yhdistyksen pj. Eija Raitala,
pääsihteeri Liisa Peake ja
SRYL:in pj. Risto Veltheim.

Presidentti Hollande.

Presidentti Hollande.

Presidentti Hollande ja
entinen pääministeri Paavo
Lipponen, jonka puheenvuoro kirvoitti yleisöltä
aplodit.
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Jäsenyhdistykset
Paikallisyhdistykset

Erityisyhdistykset

Cercle franco-finlandais de Hanko/Hangö ry
Cercle franco-finlandais de Helsinki –
Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys ry
Hyvinkään Suomi-Ranska yhdistys ry
Hämeenlinnan suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Kaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seura ry
Kuopion Suomi-Ranska yhdistys ry
Lahden ranskalais-suomalainen yhdistys ry
Cercle Français de Pori ry
Cercle franco-finlandais de Porvoo/Borgå ry
Rovaniemen suomalais-ranskalainen yhdistys ry
Seinäjoen Suomi-Ranska yhdistys ry
Cercle franco-finlandais de Tampere ry
Cercle français de Turku ry
Cercle franco-finlandais de Vaasa ry

Association AMOPA de Finlande
ENA ry (Ecole Nationale d'Administrationin
entiset suomalaiset oppilaat)
Lääkäriseura Coccyx ry
Ranskalaisen koulun ystävät ry
Suomen Ranskanopettajain yhdistys ry
Ranskalaisen koulun Seniorit ry
Marcel Proustin ystävät ry
Ranskalais-suomalainen kauppakamari ry /
Suomen osasto
Suomalais-ranskalainen
teknillistieteellinen seura ry

SUOMI–RANSKA-YHDISTYSTEN LIITTO ry
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS FRANCO-FINLANDAISES
FINLAND-FRANKRIKE FÖRENINGARNAS FÖRBUND rf

Raumantie 4, 00350 Helsinki, Finlande
Tel. + 358 44 555 3920
sryl@suomi-ranska.com
www.suomi-ranska.com
www.facebook.com/suomiranska

