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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kohteliaisuuden ja yhteisöllisyyden käsitettä sekä kohteliaisuus-

etiikkaa koskevaa keskustelua François de La Rochefoucauld’n (1613-1680), Jean de La Bruyèren

(1645-1696), Jean-Baptiste Morvan de Bellegarden (1648-1734), Madeleine de Scudéryn (1607-

1701) ja chevalier de Mérén (1607-1684) kirjallisessa tuotannossa. Herrasmiehen (honnête homme)

ideaalikuvaukset ajan kirjallisuudessa syntyivät tavallaan ko. keskustelun tuloksena. Se kriittinen

järki, jota em. kirjoittajat edustivat, vaikutti ratkaisevalla tavalla siihen keskusteluun kohteliai-

suudesta ja yhteisöllisyydestä, jota 1600-luvun loppupuolella käytiin hovin ja kaupungin piirissä.

Yhteinen piirre ko. kirjoittajien tuotannossa oli kriittinen suhtautuminen kohteliaisuuteen sellaisena

kuin se esiintyi tuon ajan hoviyhteisössä, mikä on usein sivuutettu “salonkikirjallisuutta” käsittele-

vässä tutkimuskirjallisuudessa.

Norbert Eliaksen auktoriteettiasema näkyy tälläkin hetkellä monella tavalla modernin ajattelun

tutkimuksessa. Eliaksen perusolettamuksena oli 1600- ja 1700- luvun hovietiketin keskeinen asema

ajan kohteliaisuuskulttuurissa. Tässä teoreettisessa mallissa – joka on tällä hetkellä laajalti omak-

suttu ranskalaisessa aatehistorian ja kirjallisuuden tutkimuksessa – hovikulttuuri ulottui vähitellen

koko yhteiskuntaan ilman sille vastakkaisia tai rinnakkaisia kohteliaisuusnormistoja, mikä ei juuri-

kaan jättänyt tilaa aitoudelle, autenttisuudelle tai spontaanisuudelle valtakulttuurin määrittelemien

sopivaisuussäännösten ulkopuolella. Tässä tutkimustraditiossa herrasmiehen ideaalikuvauksia on

pidetty esimerkkeinä hovin määrittämästä näyttäytymisen kulttuurista tai narsistisesta käyttäyty-

mismallista. Eliaksen näkemykseen kriittisesti suhtautuvien tutkijoiden mukaan 1600-luvun salongit

ja seurapiirit edustivat vaihtoehtoista yhteisöllisyyden mallia, muodostaen autonomisen kulttuurisen

ja sosiaalisen tilan hoviyhteisön rinnalla. Tätä uutta tutkijasukupolvea edustavat esimerkiksi Elena

Russo, Benedetta Craveri ja Daniel Gordon, joka on saanut vaikutteita Jürgen Habermasilta.

Habermas ja Gordon korostavat hierarkkisen ja egalitaarisen kohteliaisuuskäsitteen välistä vasta-

kohtaisuutta. Vaikka näkemykseni Eliaksen teoreettisista lähtöoletuksista on edellä mainitun kritii-

kin kanssa pitkälti samansuuntainen, peittää edellä mainittu dikotomia kuitenkin nähdäkseni alleen

ne monet eri vivahteet, jotka olivat tyypillisiä tuon ajan hienostoseurapiirien keskustelukulttuurissa.

Itse asiassa aikalaiskeskustelussa voidaan erottaa neljä eri kohteliaisuuden tulkintaa tai näkökulmaa,

joiden keskinäisiä merkityseroja ei juurikaan ole käsitelty aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa.

Hovikohteliaisuus pyrkii sovittamaan yhteen kristillisen nöyryyden, lähimmäisenrakkauden, luon-



tevan käytöksen ja sopivaisuuden lojaalisuuden ja kuuliaisuuden osoituksiin. Kohteliaisuuden

machiavellistisessa tulkinnassa kohteliaisuudenosoituksilla pyritään peittämään sisäiset motiivit ja

toiminnan vaikuttimet. Kohteliaisuus sydämen kohteliaisuutena käsitetään alisteisena “korkeammil-

le” moraalisille arvoille, totuudelle, rehellisyydelle ja aidolle ystävyydelle. Kultainen keskitie taas

pyrkii sovittamaan yhteen autenttisuuden, omaehtoisen ja itsenäisen mielipiteenmuodostuksen yh-

teisöelämän rooliodotuksiin ja sopivaisuussääntöihin.

Millä tavalla seurapiirien keskustelutapa ja kielelliset konventiot poikkesivat siitä keskustelusta,

jota käytiin hovin piirissä? Se perustui älylliseen vapauteen, koska eri osapuolet rohkaisivat toisiaan

vapaaseen mielipiteenvaihtoon sopivaisuuden rajoissa; se oli symmetristä, koska keskustelijat

omaksuivat samat keskustelun säännöt ja erityisen kohteliaisuuden roolin; se oli horisontaalista,

koska he suhtautuivat toisiinsa tasavertaisina keskustelukumppaneina; se oli komplementaarista

koska keskustelijat rohkaisivat toisiaan vastavuoroisiin kohteliaisuudenosoituksiin; se pyrki kaikis-

sa tilanteissa säilyttämään tasapainon, koska keskustelijat pyrkivät tasapainottamaan näkemyksensä

keskenään niin, että kukaan keskustelun osanottajista ei päässyt liikaa hallitsemaan keskustelua; se

oli kriittistä, koska se korosti itsenäisen arvostelukyvyn ja terveen itsekritiikin merkitystä. Seura-

piirikirjallisuudessa esitetty kritiikki kohdistui erityisesti hovikohteliaisuuteen ja sen machiavel-

listiseen tulkintaan, jotka käsittivät kohteliaisuuden puhtaana muotona ja välineenä erilaisille kuu-

liaisuuden ja lojaalisuuden osoituksille.

Tässä tutkimuksessa hienostoseurapiirit, société, voidaan käsittää eräänlaisena kulttuurisena ja yh-

teisöllisenä tilana, joka sivistyneisyydellään, kohteliaisuutta ja makukysymyksiä koskevilla käsityk-

sillään ja arvomaailmaltaan erottautui hovin edustamasta elämäntavasta. Avoin vuorovaikutus

saattoi sociétén muodostamassa mikroyhteisössä läpäistä ja ohittaa säätyhierarkian asettamat esteet.

Kommunikaatiolla ja kielellä oli näin ollen sosiaalisia rakenteita keskeisempi merkitys kohteliaisuu-

den roolien, yhteisöllisyyden ja sosiaalisen identiteetin muodostumisessa. Kulttuuristen ilmiöiden

tarkasteleminen tästä näkökulmasta pyrkii ylittämään eri tieteenalojen, varsinkin aate- ja kulttuuri-

historian ja kirjallisuudentutkimuksen, välisiä raja-aitoja.

Habermas ja Gordon tarkastelevat tutkimuksessaan pääasiassa 1600-luvun société’n piirissä omak-

suman keskustelukulttuurin merkitystä 1700-luvun avoimen kansalaisyhteiskunnan kehityksen

kannalta. Tässä tutkimuksessa kohteliaisuus käsitetään ennen kaikkea kulttuurisena ilmiönä, jonka

heijastusvaikutuksia voidaan nähdä kulttuurielämän eri alueilla, aikalaiskirjeenvaihdossa, ajan

näytelmäkirjallisuudessa sekä taidetta ja estetiikkaa koskevissa käsityksissä. Kritiikin ohella romaa-



nit, esseet, maksiimit ja kirjeet oli myös tarkoitettu ohjeiksi seuraelämää varten. Nämä ohjeet perus-

tuivat osaksi aikaisempaan kristilliseen ja humanistiseen traditioon. Muutoksen lisäksi 1600-luvun

seurapiirikohteliaisuus edustaa siten myös jatkuvuutta eurooppalaisessa ajattelussa. Kaiken kaik-

kiaan tutkimus tuo myös suomalaisen lukijakunnan ulottuville 1600-luvun ranskalaista kirjallisuut-

ta, jota aate- ja kulttuurihistorian piirissä ei Suomessa ole juuri tutkittu.


