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Tässä kirjassa on kysymys tilasta, kielestä ja kuolemasta; on ky-
symys katseesta.

F<HH-luvun puolivälin paikkeilla Pomme paransi erään hoita-
mansa hysteerikkopotilaan panemalla hänet »kylpemään kym-
menestä kahteentoista tuntia päivittäin kymmenen kuukauden 
ajan». Hoito oli suunnattu hermoston kuivumista ja sitä ylläpitä-
vää lämpöä vastaan, ja sen päätyttyä Pomme näki »kostuneen 
pergamentin kaltaisten kalvonosien […] irtoavan lievien kipujen 
saattelemana ja poistuvan päivittäin virtsan mukana ja oikean-
puoleisen virtsaputken nylkeytyvän irti ja poistuvan kokonaisuu-
dessaan samaa reittiä». Samoin tapahtui »eri vaiheessa myös suo-
lille, joiden sisäkalvot kyniytyivät pois ja joiden nähtiin poistuvan 
peräsuolen kautta. Myös ruokatorvi, henkitorvi ja kieli loivat kal-
vonsa vuorollaan, ja sairaan elimistöstä poistui yskösten ja oksen-
nusten mukana monia osia»I. 

Ja tällä tavalla havainnoi eräs lääkäri alle sata vuotta myö-
hemmin aivojen ja aivokalvon anatomista häiriötä: on kyse »va-
lekalvoista», joita tavataan usein »kroonisesta aivokalvontuleh-
duksesta» kärsivillä potilailla. »Ne ovat ulkopinnaltaan 
kiinnittyneet lukinkalvoon joko hyvin löyhästi, jolloin kalvot 
voidaan helposti erottaa toisistaan, tai tiukasti, jolloin niitä on 
joskus vaikea saada erilleen. Niiden sisäpinta vain noudattaa 
lukinkalvon muotoa, mutta ei ole lainkaan kiinni siinä […]. 
Varsinkin erityisen ohuet valekalvot ovat usein läpinäkyviä, 
mutta tavallisesti ne ovat väriltään valkoiseen, harmaaseen tai 
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punaiseen vivahtavia, harvemmin myös kellertäviä, rusehtavia 
tai mustanpuhuvia. Sävy vaihtelee usein paljon saman kalvon 
eri osissa. Näiden satunnaisten muodostumien paksuus vaihte-
lee suuresti; joskus ne ovat niin hauraita, että niitä voisi verrata 
hämähäkinverkkoon […]. Myös valekalvojen rakenteessa on 
paljon eroja: ohuet kalvot ovat kamaraisia ja munan valkuais-
kalvojen kaltaisia, eikä niillä ole omaa erityistä rakennetta. Toi-
sissa on usein jommallakummalla puolella jälkiä eri suuntiin 
risteävistä verestävistä suonista. Usein ne voidaan pelkistää 
päällekkäisiksi liuskoiksi, joiden väliin on melko usein kerros-
tunut enemmän tai vähemmän haalistuneita verihyytymiäK».  

Hermostopatologian vanhat myytit viimeiseen muotoonsa 
saattaneen Pommen teksti eroaa hienovaraisesti mutta totaali-
sesti tekstistä, jossa Bayle kuvaa täyshalvauksesta johtuvat aivo-
vauriot aikana, jota emme vielä ole jättäneet taaksemme. Ero on 
meille totaalinen, sillä laadullisessa tarkkuudessaan Baylen teks-
tin joka ikinen sana ohjaa katsettamme vakaan näkyvyyden 
maailmassa, kun taas aiempi teksti puhuu haavekieltä, joka ei 
perustu havaintoon. Mutta minkä perustavanlaatuisen havain-
non pohjalta voidaan tehdä tuo ilmiselvä rajanveto kaukana 
siellä, jossa varmoina pitämämme asiat syntyvät ja hankkivat 
oikeutuksensa? Kuka voi vakuuttaa, ettei F<HH-luvun lääkäri 
nähnyt sitä, mitä hän luuli näkevänsä, vaan että harhakuvien 
haihtumiseen tarvittiin vain muutama kymmenen vuotta, ja va-
paaksi jäänyt tila toi asiat silmiemme eteen niiden oikeassa 
muodossa? 

Ei ole ollut lääketieteellisen tietämyksen »psykoanalyysia» 
eikä enemmän tai vähemmän spontaania imaginaaristen in-
vestointien murrosta; ei »positiivinen» lääketiede ole tehnyt 
»objektivalintaa» ja lopultakin kohdistunut itse objektiivisuu-
teen. Lääkärien ja potilaiden, fysiologien ja praktikoiden väli-
sen kommunikaation näkemistilasta eivät kadonneet kaikki 
voimat (jännittyneet ja vääntyneet hermot, polttava kuivuus, 
kovettuneet tai palaneet elimet, kehon uudestisyntyminen 
raikkaiden nesteiden suotuisassa elementissä); pikemminkin 
ne tavallaan suljettiin potilaan yksilöllisyyteen ja siirrettiin 



FF

A+(,'%&%-

kohti »subjektiivisten oireiden» aluetta, joka ei enää määrittele 
niinkään lääkärin tietämisen tapaa kuin tiedon kohteena ole-
vien objektien maailman. Tiedon ja kärsimyksen välistä kuvit-
teellista yhteyttä ei suinkaan katkaistu, vaan sen väylästä tuli 
pelkkää kuvitelmien läpäisevyyttä monimutkaisempi. Loput-
tomat näkemättömät unet peittivät sairauden läsnäolon ke-
hossa jännitteineen ja poltteineen, sisäelinten hiljaisen maail-
man ja koko kehon pimeän, nurjan puolen. Lääkärin 
pelkistävä diskurssi yhtäältä kyseenalaisti niiden objektiivisuu-
den ja toisaalta teki niistä positiivisen katseensa kohteita. Ki-
vun hahmoja ei manattu pois neutralisoidun tietämyksen ni-
missä; ne jaoteltiin uudelleen tilassa, jossa kehot ja katseet 
risteilevät. Muutos koski äänetöntä muodostelmaa, johon kie-
li tukeutuu, ja puheen ja puheen kohteen välistä tilannetta ja 
positiota.

Entä mistä semanttisesta tai syntaktisesta muutoksesta alkaen 
itse kielen voidaan tunnistaa muuttuneen rationaaliseksi dis-
kurssiksi? Mikä ratkaiseva viiva on siis piirtynyt kalvot »kostu-
neiksi pergamenteiksi» luonnehtivan kuvauksen ja tuon toisen 
yhtä lailla kvalitatiivisen ja metaforisen kuvauksen välille, jossa 
aivokerrosten päälle nähdään asettuneen munanvalkuaista 
muistuttavia kalvoja? Ovatko Baylen »valkoiseen vivahtavat» tai 
»punertavat» lehdet tieteellisen diskurssin kannalta arvoltaan 
erilaisia tai objektiivisempia ja vankempia kuin F<HH-luvun lää-
käreiden kuvaamat kuivettuneet liuskat? Eivätkö hieman tar-
kempi katse, hitaampi ja asioihin perehtyneempi sanasto ja 
hieno varaiset jos kohta silloin tällöin sekaisin menevät attribuu-
tit olekin yksinkertaisesti osoitus lääketieteen kielen rikkaasta 
tyylistä, jonka runsailla kuvauksilla asioiden ja niiden muotojen 
harmaus on Galenoksen ajoista lähtien peitetty?

Jotta pääsisi käsiksi muutoksen tapahtumahetkeen, on to-
dennäköisesti tutkisteltava jotain muuta kuin temaattisia sisäl-
töjä tai loogisia modaliteetteja ja otettava kohteeksi tuo alue, 
jossa »asiat» ja »sanat» eivät vielä ole toisistaan erossa, jossa tapa 
nähdä ja tapa sanoa ovat vielä kielen tasolla yhtä. On tarkastel-
tava näkyväisen ja näkymättömän alkuperäistä jakaumaa siinä 
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määrin kuin se on yhteydessä lausutun ja vaietun väliseen eroon: 
silloin lääketieteen kieli ja sen kohde tulevat näkyviin yhteen 
nivoutuneessa hahmossa. Mutta vain retrospektiivisillä kysy-
myksillä on arvoa, vain havaitun puhuttu rakenne, tuo täysi tila, 
jonka onttoudesta kieli ammentaa volyyminsa ja mittansa, kan-
nattaa tuoda tarkoituksellisesti neutraaliin päivänvaloon. On 
sijoittauduttava ja pysyvästi jäätävä sairauden perimmäisen spa-
tiaalisuuden ja kielellisyyden tasolle, sinne missä lääkärin puhe-
lias ja asioiden myrkylliseen ytimeen luoma katse syntyy ja jon-
ne se vetäytyy.  

Nykyaikainen lääketiede on itse asettanut syntymäajankohdak-
seen F<HH-luvun viimeisten vuosien tienoon. Kun se ryhtyy 
pohtimaan itseään, se pitää positiivisuutensa alkuperänä kaikki-
en teorioiden ulkopuolista paluuta vaatimattomaan mutta te-
hokkaaseen havaintoon. Itse asiassa tämä oletettu empirismi ei 
perustu niinkään näkyväisen absoluuttisen arvon uudelleen löy-
tämiseen eikä systeemien ja niiden harhakuvien määrätietoiseen 
hylkäämiseen, vaan uudelleenjärjestäytymiseen näkyvässä mutta 
salatussa tilassa, joka avautui, kun ammoisista ajoista olemassa 
ollut katse kohdistui ihmisten kärsimykseen. Lääketieteellisen 
havainnon nuorentuminen ja värien ja asioiden selkeä kirkastu-
minen ensimmäisten kliinikkojen katseen alla ei kuitenkaan ole 
myytti. FBHH-luvun alussa lääkärit alkoivat kuvata sitä, mikä 
vuosisatoihin ei ollut ylittänyt näkyväisyyden ja lausuttavuuden 
kynnystä. Ei kuitenkaan käynyt niin, että he olisivat liian pit-
kään spekuloituaan alkaneet taas havaita tai kuunnella järkeä 
mielikuvituksen sijaan, vaan niin, että kaikelle konkreettiselle 
tiedolle välttämätön näkyväisen ja näkymättömän välinen suh-
de muutti rakennettaan ja saattoi katseen alaisuuteen ja kieleen 
sen, mikä oli niiden toiminta-alueen saavuttamattomissa ja ul-
kopuolella. Sanojen ja asioiden välille solmiutui uusi yhteys, 
joka mahdollisti näkemisen ja sanomisen joskus todella niin 
»naii vissa» diskurssissa, että se näyttää sijoittuvan rationaalisuu-
den arkaaisemmalle tasolle, ikään kuin olisi kyse paluusta lopul-
takin heränneeseen katseeseen.
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