kirjat
kysymyksen kautta. Tässä ”oma”
paljastuu kuitenkin kaikkein vieraimmaksi: kirjoittajalle tehty sydämensiirto johtaa problematisoimaan
perin pohjin kysymykset omasta,
identiteetistä ja itsestä. Vieraus
– tunkeilija – löytyy sisimmästä.
Nancy ihmettelee, missä määrin
hänen oma sydämensä oikestaan
koskaan oli ollutkaan oma, sillä toimiessaan saumattomasti se oli ollut
”tuntemattomissa kuin jalkapohjat
kävellessä” (129), siis vieras. Tunnetuksi se tuli vasta kieltäydyttyään
yhteistyöstä, paljastuttuaan tunkeilijaksi, joka oli karkotettava ulos.
Tunkeilija kertoo elinsiirrosta,
hylkimisreaktion vaatimista, immuniteetin tuhoavista hoidoista ja
niiden sivuvaikutuksena syntyneestä
syövästä. Kuten Susanna Lindberg
Filosofin sydämen esipuheessa toteaa,
kyse ei silti ole missään perinteisessä
mielessä henkilökohtaisesta tekstistä,
vaan ”’filosofin sydämen’ häiriöt johtavat yritykseen muotoilla uudelleen
itse filosofian ydin” (9). Kysymys on
ajattelusta ja sen ehdoista. Itsen käyminen vieraaksi itselle tässä monistuvien tunkeilijoiden kamppailussa
johtaa kysymään, kuka lopulta on se

”minä”, jolle tämä tapahtuu? Mitä
on ajattelu, jos se joutuu kulkemaan
”vieraan onkalon” (129) kautta, kuin
ammottavan leikkaushaavan, jota ei
käy enää sulkeminen ja joka lykkää
loputtomiin turvallisen paluun
itseen?

Suomennoksista
Filosofin sydämen johdannon sekä
Corpuksen saatesanat on kirjoittanut
Corpuksen myös suomentanut Susanna Lindberg, Tunkeilijan saatesanat Sami Santanen. Asiantuntevat
esitykset auttavat lukijaa orientoitumaan Nancyn haastaviin teksteihin.
Lindberg tarjoaa myös selitykset
keskeisten käsitteiden käännöksistä,
mikä onkin hyvä ratkaisu ottaen
huomioon, että Nancyn termistö on
kaikkea muuta kuin yksiselitteisesti
käännettävissä – alkaen jo sanasta
corps, jonka koko merkitysrekisteriä tämä käyttää hyväkseen ja jota
suomen ’ruumis’ ei tavoita. (Corps
merkitsee paitsi elävää tai kuollutta ruumista, myös muun muassa
kappaletta, osien kokonaisuutta tai
runkoa.) Suurimman ongelman

muodostaa kuitenkin nähdäkseni
Nancyn uudissanan excription suomentaminen ilmauksella ”jostakin
ulos kirjoittaminen”. Vika ei ole
niinkään hienoisessa kömpelyydessä
– joka ei liene vältettävissä – vaan
siinä, että puhuminen jostakin ulos
kirjoittamisesta saattaa johtaa ajattelemaan perinteistä itseilmaisun
logiikkaa, josta nimenomaan ei ole
kyse. Ruumis ei olekaan ”se, mistä
kirjoitetaan ulos” (92), vaan se, mikä
kirjoitetaan ulos (ce que l’écriture
excrit): sillä on olemisensa tällä tavalla ulos kirjoitettuna. Yleisesti
ottaen oivaltava käännös on kuitenkin niin tarkka kuin tässä tapauksessa on mahdollista, ja se onnistuu
säilyttämään suomentajan mainitseman alkutekstin ”lumon”.
Tunkeilijan suomentaneiden
Elia Lenneksen ja Kaisa Siveniuksen
urakka on kenties ollut helpompi
– vaikkei Nancyn rikkaan kielen sovittaminen suomeen koskaan yksinkertaista olekaan. Myös Tunkeilijan
suomennos tavoittaa komeasti alkutekstin luonteen. Kaiken kaikkiaan
Filosofin sydän on ainutlaatuinen,
tärkeä kirja, ja sen suomentaminen
on hieno työ.

Jyrki Siukonen

Sönkkökives ja helisevä hullu
François Rabelais, Pantagruelin kolmas kirja (Le tiers livre des faicts et dicts héroïques du bon
Pantagruel, 1546). Suom. Ville Keynäs. WSOY, Helsinki 2009. 260 s.

F

rançois Rabelais (k.
1553) on niitä eurooppalaisen kirjallisuuden
klassikoita, joiden kääntämistä pidetään itsestään selvästi arvokkaana. Mutta
miten kipeästi kaivattu nyt suomeksi
saatu Pantagruelin kolmas kirja lopultakin on? Näin töksäyttäen en
halua mitätöidä vaativaa ja hyvin

tehtyä käännöstä, vaan kysyä millä
tavoin Rabelais’n teos toimii – vai
toimiiko. Pantagruelin kolmas kirja
on otsikkonsa mukaisesti sarjan (tai
romaanin) kolmas teos. Sitä edelsivät
järjestyksessä ensimmäisenä Pantagruel Dipsodien kuningas (suom.
1989) ja toisena Suuren Gargantuan
hirmuinen elämä (suom. 1947).
Parhaat paukkunsa Rabelais käytti jo
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niissä, kolmas kirja on monessa suhteessa heikompi ja nykylukijan kannalta vähemmän antelias.

Pieru ja oppineisuus
Kahdessa aiemmassa Rabelaissuomennoksessa kääntäjät esittävät
lyhyen esipuheen ja puhuvat samalla
työnsä motiiveista. Erkki Salo (Pan-

kirjat
tagruel) korostaa koomisen seikkailuromaanin satiirisia piirteitä ja
alkutekstin hauskuutta, Erkki Ahti
(Gargantua) puolestaan naurua, valoisaa ja riemukasta elämäntunnetta
ja koruttoman luonnollisuuden
puolustusta. Kolmannen kirjan kohdalla on toisin. Esipuheen kirjoittaja,
kirjallisuudentutkija Kuisma Korhonen katsoo teosta muun muassa
filosofisen skeptismin oppituntina
ja semiotiikan ituna, muilta osin
hän viittaa Mihail Bahtinin tunnettuun tulkintaan renessanssin
naurusta. Hauskaksi Korhonen ei
Kolmatta kirjaa suoranaisesti väitä,
vaikka sanookin Rabelais’n olevan
yksi historian hauskimmista kirjailijoista. Ongelma onkin pitkälti tässä:
Kolmas kirja ei ole läheskään niin
hauska kuin kaksi aiempaa. Tämän
lienee huomannut myös Bahtin,
jonka argumentaatio pohjautuu
paljon enemmän Pantagruelin ja
Gargantuan teksteihin kuin myöhempiin osiin. Mitä siis tehdään
klassikolla, joka on hauskan maineessa mutta osoittautuu tosi paikan
tullen mainettaan vähäisemmäksi?
Sanotaan ensin se, miksi kirja
ei ole minusta hauska. Yksinkertaisesti koska siinä juomista, pierua ja
kakkaa on niin paljon vähemmän.
Ylisuurena juhlitun ja nauretun
ruumiin sijaan sivuja täyttää entistä
paperinmakuisempi akateeminen
huumori. Kolmas kirja ei ole samassa määrin kohtuuton ja kansanomainen kuin aiemmat, vaan sen
kohdeyleisönä – pilkan kohteina
sekä pilkan naurajina – ovat oman
aikansa oppineet lukijat. Olen heistä
etäällä. Roomalaiseen oikeuteen viittaavat sukkeluudet edellyttävät roomalaisen oikeuden tuntemusta, ja
juuri sitä minulta puuttuu. Bahtin
muistutti, miten tarkkaan Rabelais’n
teosten geografia pohjaa todellisuuteen – monet paikat ovat edelleen
nähtävissä. Vastaavalla tavalla myös
Kolmannen kirjan runsaat kirjalliset
viitteet ovat tutkijoiden paikannettavissa. Niistä vain ei synny herkullista ja elämänmakuista maisemaa,
vaan turhan usein sarja pölyttyneitä
höpötyksiä. Lukeminen itsessään
muuttuu tekstin historiasta tietoiseksi, ja se syö iloa. Pantagruelin suo-

mentanut Erkki Salo ei uskonut selityksiin ja jätti sellaiset tyystin pois.
Vaikka en hänen tapaansa koe viitoitusta lukemisen haittana, kieltämättä
Kolmannen kirjan 398 selventävää
loppuviitettä monesti vain alleviivaavat tekstin ja spontaanin naurun
väliin jäävää kuivaa tonttia.

Luetteloiden kirja
Kahden ensimmäisen osan tapaista
toimintaa, hölmöä loanheittoa tai
absurdia seikkailua Kolmas kirja ei
tarjoa, sillä suurin osa ”juonesta”
rakentuu eri ennustuskeinojen luettelolle. Nopista ennustaminen, Vergiliuksen teoksista ennustaminen,
unista ennustaminen, sibyllan ennustus, mykän ihmisen ennustus,
kuolevan ihmisen ennustus, astrologinen ennustus, kiromantia ja niin
edelleen ovat niitä Rabelais’n aikana
käytettyjä keinoja, joiden kautta kertomuksen henkilöt kulkevat kuin
rastilta toiselle. Ongelma, johon he
haluavat selon, on kannattaako ensimmäisessä kirjassa esitellyn polyglotti Panurgen mennä naimisiin vai
ei. Kysymys ei ole pelkästään avioliiton onnellisuudesta tai onnettomuudesta (Panurge pelkää vaimon
pettävän), vaan ylipäätään miehisestä
suvunjatkamisesta, siemenen siirtämisestä. Aisankannattajuuden sijaan
kirjan avainsanoja ovat kalukukkaro
ja kives.
Jos kirjan keskeisin rakenne
on luettelo, vastaavalla tavalla itse
tekstin massasta tunkee esiin monenlaisia adjektiivi- ja verbiluetteloita.
Rabelais ilottelee toistuvasti rikkailla
sana- ja nimilistoilla, joiden kanssa
kääntäjä saa herkutella ja pinnistellä
parastaan. Maineikkain näistä on lukujen XXVI ja XXVIII kahdentuva
litania erilaisista kiveksistä. Bahtin
luki tätä yli kolmensadan nimetyn
kiveksen listaa markkinatorin kielelle
ominaisena ylistyksen ja solvauksen
yhteensulautumisena, mutta yhtä
hyvin se avautuu pelkkänä matkantekoa lyhentävänä leikkinä, jossa kilvoitellaan kielellisellä kyvyllä. Kivespuhehan alkaa ”kun he olivat ohittaneet Huismesin kylän” ja päättyy
kun he saapuvat palatsiin. Leikin
luonne selvenee luvussa XXVIII, kun
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Panurge ja Pantagruel latelevat vuororepliikein vastaavanlaisen litanian
erilaisista hulluista.
Ennustusten kysymisen jälkeen
Panurgelle haetaan neuvoa vielä yliopiston kasvateilta: teologilta, lääkäriltä ja filosofilta. Keskustellaan
symposiumin tapaan ruokapöydässä.
Kirjailija näyttää ja käyttää laajaa
oppineisuuttaan, mutta ei repäise
keskustelua missään vaiheessa rehevään nauruun. Rabelais julkaisi
Kolmannen kirjan omalla nimellään,
ehkä sillä oli vaikutuksensa tyylin
rauhoittumiseen. Ehkä hän halusi sanottavansa selkeämmin julki. Kirjan
ensimmäisessä luvussa Rabelais julistaa suorasanaisesti humaania yhteiskuntapolitiikkaa, jossa hallitsija
vaalii alamaisiaan hyvyydellä. Kolmannen kirjan päättää omituinen ja
irralliselta tuntuva kasvitieteellinen
selostus hampusta ja asbestista (!).
Jos ei muuta, niin loppuluvut muistuttavat meitä siitä, ettei 1500-luvun
maailma suinkaan ollut samalla tavalla taksonomisoitu kuin omamme.

Naisen paikka
Renessanssin luonnonjärjestykseen
liittyköön sekin, että huomautan
vielä jotakin Panurgen ongelman
oletetusta aiheuttajasta eli naisesta.
Niin humanistiksi kuin Rabelais luetaankin, hän kirjoittaa äänekkäästi
remmeltävän jätkäporukan kirjallisuutta, jossa naisella ei ole sanansijaa: ”Vai väitättekö tosissanne, että
kunnon miehen maine ja kunnia
ovat huoranperseestä riippuvaisia?”
(104) Rabelais’n kirjojen maisemassa
nainen on lähinnä jotakin, jonka sukuelimiä voi ostaa halvemmalla kuin
rakennuskiviä, kuten Pantagruelissa, jossa Panurge ehdottaa Pariisin
muurien rakentamista pilluista.
Kolmannessa kirjassa naisesta
keskustellaan luvussa XXXII lääkäri
Rondibilisin johdolla seuraavasti: ”Ja
kun sanon nainen, puhun niin hauraasta, niin ailahtelevaisesta, muuttuvaisesta, epävakaasta ja epätäydellisestä sukupuolesta, että tuntuu kuin
luonto – kaikella kunnioituksella ja
arvostuksella – olisi naisen rakentaessaan eksynyt siitä terveestä järjestä, jota noudattaen se on luonut ja

kirjat
muovannut kaiken muun.” Humanistisen huumorin terä olisi nykylukijan kannalta helpompi hahmottaa,
jos Rabelais’n kirjassa olisi muitakin
naisia kuin ”raihnainen ja ryysyjen
verhoama, nälkiintynyt, hampaaton,
rähmäsilmäinen, köyryselkäinen,
räkänokkainen ja riutunut” vanha

sibylla (100), joka ennustuksensa lopuksi pyllistää Panurgelle.
Pantagruelin kolmas kirja elää
aiempien osien valosta. Henkilöhahmot ja naurun peruseetos selviävät niistä. Tästä kirjasta Rabelais’n
lukemista ei siis kannata aloittaa,
jos ei tähän lopettaakaan. Ratkaisua

Panurgen ongelmaan ei löydy edes
hullulta mieheltä, joten tarina jatkuu
ja rönsyilee vielä romaanin kahteen
seuraavaan osaan. Valitettavasti
nauru ei enää nouse ensimmäisten
kirjojen tasolle.

Sanna Nyqvist

Sunnuntaikävelyllä Venetsiassa
Max Ryynänen, Learning from Venice: What a Unique City Can Teach About the Aesthetic.
Omakustanne, 2009. Saatavilla verkossa: https://oa.doria.fi/handle/10024/46979. 239 s.

V

enetsiaan matkustetaan kaupungin
historian,
arkkitehtuurin ja taideaarteiden tähden,
mutta viime vuosikymmeninä myös
kaupungin arki on noussut enenevän kiinnostuksen kohteeksi.
Donna Leonin suosittu Brunettidekkarisarja (1992–) kuvaa rikosten
ohella venetsialaista perhe-elämää
ja virastojen byrokratiaa, Predrag
Matvejevi tutkii paikallisia traditioita ja murteisen kielenparren
kautta välittyviä kulttuurisuhteita
(The Other Venice, 2007) ja runoilija Joseph Brodsky puolestaan
kuvaa pitkäaikaisen vierailijan arkea
sumujen ja tulvien talvisessa Venetsiassa (Veden peili, 1994).
Venetsian arki kiinnostaa myös
Max Ryynästä, jonka lokakuussa
2009 Helsingin yliopistossa tarkastettu estetiikan väitöskirja kysyy,
mitä Venetsia voi opettaa meille
kaupungeista ja niiden kokemisesta.
Ryynänen keskittyy turistin näkökulmaan, sillä hänen mukaansa 60
000 asukkaan kaupungista on jo
kadonnut aito urbaani elämä. On
mahdotonta löytää paikkoja, joissa

vain paikalliset kävisivät. Palvelut ja
joukkoliikenne on suunnattu turisteille. Ryynänen mainitsee moneen
kertaan esimerkkinä kuivuvan
pyykin, joka saattaa olla vierailijalle
päiväretken kohokohta: merkki alkuperäisasutuksesta. Autenttisuuden
tavoittelu taideaarteiden kaupungissa
on saanut turismin valtakaudella
uusia muotoja.

Museo ja teemapuisto
Ryynänen korostaa kahta elementtiä,
joiden ansiosta urbaani kokemus Venetsiassa eroaa muista kaupungeista.
Ensimmäinen on vesi, joka toimii
paikallisen joukkoliikenteen väylänä
ja jonka haju, äänet ja heijastukset
ovat läsnä kaikkialla. Toinen on käveleminen, hitaaseen havainnointiin
pakottava tapa ottaa haltuun autoton
ja pyörätön kaupunki. Vaarallisen ja
meluisan liikenteen puuttuminen on
toisaalta tulleelle luksusta, ja vaikka
keskiaikaiseen kaupunkilabyrinttiin
eksyy helposti, turisteille suunnatut
katukyltit, infopisteet ja muut palvelut palauttavat pian kartalle.
Turismiin liittyy väistämättä
kitsch, jonka ilmenemismuotoja
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Ryynänen tarkastelee monilla tasoilla. Yksi näistä on sentimentaalinen käyskentely kauniissa ympäristössä, mitä suomeksi voisi kutsua
sunnuntaikävelyksi. Venetsia tarjoaa
sille ideaaliset puitteet: kaupunki
on suhteellisen pieni, historiallinen,
hiljainen ja ennen kaikkea kaunis
– vai pitäisikö sanoa sievä? Sillä
vaaleanpunaiset, valkoisella sokerikuorrutuksella reunustetut palatsit,
vedessä kertautuvat auringonlaskut
ja ”imelät sillat” (cheesy bridges) vastaavat hyvin tämän päivän käsitystä
siitä, mitä kitsch on.
Kävely ja kitsch ovat olennainen
osa teemapuistokokemusta. Tämä
analogia saa Ryynäsen ristimään
Venetsian teemapuistoksi: ”Readymade, over-produced, often even
presented via foreign, non-expert
matrixes (tourist offices, traveling
companies), the theme park grows
over the local peculiarities and the
entrepreneurs who have contact
and access to them.” (151) Toisaalta, erona tehtyihin teemapuistoihin, Venetsia on historiallisessa
mielessä ”aito”, minkä tähden se
muistuttaa Ryynäsen mukaan myös
museota, paikkaa, jossa voi tavalli-

