
 

 

Kesä-heinäkuun kirjailijaesittelyssä Marcel Proust 

Marcel Proust (1871–1922) oli ranskalainen kirjailija, joka tunnetaan 

parhaiten omaelämäkerrallisesta teoksestaan Kadonnutta aikaa 

etsimässä (À la recherche du temps perdu). Seitsenosainen 

suurromaani on kirjailijan pääteos ja yksi 1900-luvun modernismin 

merkkiteoksista. Vuosina 1913–1927 Ranskassa alun perin julkaistu 

teos uudisti romaaniperinnettä ja on yksi kirjallisuushistorian 

tutkituimpia ja analysoiduimpia teoksia. 

Proust kärsi koko elämänsä heikosta terveydestä. Hän sairastui 

lapsena astmaan, mikä vaikutti koulunkäyntiin. Parikymppisenä hän 

opiskeli lakia ja aloitteli pöytälaatikkokirjoittajana. Proust myös 

käänsi kirjoja englannista ranskaksi. Keikarina tunnettu Proust vietti 

nuorena miehenä aktiivista seurapiirielämää salongeissa, kunnes 

pahenevat terveysongelmat saivat kirjailijan eristäytymään. Kirjailija 

työsti pääteostaan vuoteenomana ja sen kolme viimeisintä osaa 

julkaistiin postuumisti. Proust oli kuollessaan vain 51-vuotias. 

Kadonnutta aikaa etsimässä sukeltaa erään nuoren miehen mieleen 

ja maailmaan. Päähenkilössä on yhtymäkohtia kirjailijaan, ja teosta 

voi tulkita kirjailijan tutkielmana itsestään. Päähenkilö on aristokraattinen nuorimies Marcel, joka haaveilee 

kirjailijan urasta. Seurapiireissä viihtyvä nuorukainen etsii itseään ja rakkautta elämäänsä. Identiteetin etsintään 

liittyvät vahvasti myös seksuaalisuuteen liittyvät pohdinnat. 

Teoksen tunnetuimmassa kohtauksessa päähenkilön mieleen palaa muisto hänen lapsuudestaan, kun hän 

kastaa madeleine-leivosta lehmuksenkukkateehen. Aistihavainnoista assosioituu muistoja ja mielleyhtymiä, mikä 

tekee tekstistä tajunnanvirtamaista. Polveilevat lauseet ja tarkkanäköiset kuvaukset ovat Proustille ominaisia. 

Proustin taidokkaan sisäisten tuntemusten raportoinnin on arveltu kumpuavan hänen omista ulkopuolisuuden 

kokemuksistaan: hän oli juutalainen ja homoseksuaali, eli kuului kahteen vähemmistöön. 

Proust on vaikean kirjailijan maineessa, ja Kadonnutta aikaa etsimässä on osoittautunut monelle 

ylitsepääsemättömäksi luettavaksi. Lukijalle haastavaa on se, että varsinaista juonta ei ole. Teos etenee hitaasti, 

sillä Proust kuvaa tarkkaan kaikkien kirjassa esiintyvien henkilöiden mielenliikkeitä ja motiiveja. Monipolvinen ja 

assosioiva kerronta voi tuntua raskaalta, mutta Proustin kieli ei ole erityisen vaikeaa. Ennen kaikkea reilun 3000 

sivun selättäminen vaatii istumalihaksia. 

Klassikoksi kohonnut kirja oli vähällä jäädä julkaisematta, sillä Proust ei tahtonut löytää työlleen kustantajaa. 

Lopulta hän kustansi ensimmäiset osat itse. Teoksen ensiosien vastaanotto oli ristiriitaista. Negatiiviseen 

suhtautumiseen vaikutti Proustin maine ja seksuaalinen suuntautuminen, mutta melko pian huomattiin, että 

kyseessä on kirjallisuuden mullistava teos. 

Alla on lueteltu Proustin suomennettu tuotanto; mukana on pääteos ja kaksi postuumisti julkaistua ja 

suomennettua teosta. VaikkaKadonnutta aikaa etsimässä -teos ilmestyi alkujaan seitsemässä osassa, se on 

suomennettu kymmenen niteen laajuisena. Alla on noudatettu suomennoksen mukaista jakoa. Kaikkia osia 

löytyy Kirkkonummen kirjastosta: linkit vievät verkkokirjastoon. 

Proustin klassikko tarjoaa mielenkiintoisen kesätradition ja lukuhaasteen: lue kirja per kesä, niin haastavaa 

luettavaa riittää vuosikymmeneksi! 

Proustin suomennettu tuotanto 

Kadonnutta aikaa etsimässä (À la recherche du temps perdu), 1913–1927 



 

 

Kadonnutta aikaa etsimässä 1. Swannin tie: Combray 

Kadonnutta aikaa etsimässä 2. Swannin tie: Swannin rakkaus. Paikannimet: Nimi 

Kadonnutta aikaa etsimässä 3. Kukkaanpuhkeavien tyttöjen varjossa 1: Rouva Swannin ympärillä 

Kadonnutta aikaa etsimässä 4. Kukkaanpuhkeavien tyttöjen varjossa 2: Paikannimet: Paikkakunta 

Kadonnutta aikaa etsimässä 5. Guermantesin tie 1 

Kadonnutta aikaa etsimässä 6. Guermantesin tie 2 

Kadonnutta aikaa etsimässä 7. Sodoma ja Gomorra I–II 

Kadonnutta aikaa etsimässä 8. Vanki 

Kadonnutta aikaa etsimässä 9. Pakenija 

Kadonnutta aikaa etsimässä 10. Jälleenlöydetty aika 

Vastalause Sainte-Beuvelle(Contre Sainte-Beuve), 1954 

Päivällisvieras ja muita kertomuksia, 1983 
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