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Kuten suureen osaan ranskalaista nykyajat-
telua, myös Nancyyn2 ovat vaikuttaneet 
Hegel, Nietzsche ja erityisesti Heidegger. 
Lisäksi hänen kirjoituksensa keskustelevat 
muun muassa Bataillen, Blanchot’n ja 

Derridan kanssa. Vaikka Heideggerin vaikutus Nancyn 
ajatteluun on kiistaton, olisi hyvin harhaanjohtavaa pitää 
häntä yksioikoisena heideggerilaisena. Erityisesti Nancy 
pyrkii ajattelemaan pidemmälle Mitsein-analytiikkaa, 
joka Heideggerilla jää vielä alisteiseen asemaan, ja hänelle 
oleminen onkin olemuksellisesti kanssa-olemista. Juuri 
olemisen palautumaton moneus sekä pyrkimys ajatella 
olemisen mieltä voisivat toimia punaisena lankana, kun 
Nancyn tuotannossa kuljetaan yhteisöstä ruumiiseen, 
vapauteen ja taiteeseen. Tärkein Nancyn (epä)käsitteistä 
on kenties mieli (sens: myös merkitys, aisti, suunta). Se 
on jotakin, mikä ei voi tulla signifikaation piiriin, vaan se 
viittaa pikemminkin signifioivuudeksi (signifiance) kut-
suttuun ulottuvuuteen, joka edeltää kaikkia määrättyjä 
merkityksiä. Se ei siis ole kenenkään hallittavissa tai 
omittavissa, ja niinpä Nancy voi julistaa, että meillä ei 
ole mieltä, vaan me olemme mieli. Olemisen mieli on 
jakamisessa (partage), joka yhtä lailla erottaa ja yhdistää: 
me jaamme mielen, joka jakaa meidät.

Mieli langettaa meille myös vastuun itsestään, siitä 
huolimatta – ja juuri siksi – että se ei ole sen paremmin 
ennalta-annettua kuin kenenkään tuotettavissa. Voimme 
jäljittää tämän vastaamisen ja vastuullisuuden tematiikan 
Heideggeriin. Ihminen oli hänelle ”olemisen paimen”, 
mikä tarkoittaa sitä, että oleminen tarvitsee ihmistä ”to-
teutuakseen”. Ihminen ei kuitenkaan luo merkitystä jon-
kinlaiselle olemisen mykälle tosiasialle, vaan oleminen 
itse on halua mieleen, ja ihminen on se paikka, jossa 
oleminen saattaa asettua alttiiksi mielekkyytenä.3 Merki-
tysten tuottamisen sijaan ”[o]leminen on siis altistettava 
[...] sille, ettei mieli ole annettu, mikä on itse olemisen to-
siasia mielenä”.4 Nancyn ajattelussa vastaaminen mielelle 

ja mielestä on olennaisesti sidoksissa tyylin kysymykseen. 
Se koskee kirjoituksen käytäntöä, yhä uudelleen tap-
ahtuvaa mutta silti ainutkertaista kohtaamista kirjat-
tuihin merkityksiin palautumattoman ylijäämän kanssa.5 
Millaista sitten olisi kirjoitus, joka paljastuu vastuun kan-
tamiseksi mielen ylimäärästä?6

Ajattelu joutuu siis kohtaamaan jotain, mikä saa sen 
kysymään, millainen suhde sillä on omaan esitykseensä. 
Mutta mistä käsin tämä kysymys voitaisiin esittää? 
Mikä voisi olla se toinen kieli, jonka läpi filosofian hal-
linta ei olisi jo tunkenut ja niin jo etukäteen mitätöinyt 
kaikkia yrityksiä asettaa se kyseenalaiseksi? Tätä tehtävää 
täyttämään on usein tarjottu kirjallisuutta. Mutta jos 
otetaan huomioon, että filosofian elättelemä haave läpi-
näkyvästä diskurssista, joka tarjoaisi välittömän pääsyn 
signifioituunsa (totuuteen, olemiseen, absoluuttiin...), 
on aina ollut kirjoituksen työn saastuttamaa ja että sen 
käyttämät keinot ovat olleet hyvinkin kirjallisia (dialogi, 
kertomus...), joudutaan myöntämään, että filosofian dis-
kurssi  ei itse asiassa jyrkästi eroa kirjallisuudesta. Lisäksi 
kirjallisuus, ”pelkkä fiktio”, on oikeastaan filosofian oma 
luomus sikäli kuin filosofia perusti itsensä luomalla vas-
takkainasettelun oman totuuden tavoittelunsa ja myytin 
hämärän valtakunnan välille. Järjen diskurssin kaikkivoi-
paisuus paljastuu paradoksaalisesti kykenemättömyydeksi 
päästä itsen ulkopuolelle, mahdottomuudeksi löytää (ei-
dialektista) toista, josta käsin filosofia voitaisiin kääntää 
itseään kohti kysymyksen muodossa.7 Mistä siis toisen-
lainen kysymisen tapa? 

Entä jos kysymys onkin kokemuksesta jossain filo-
sofian ja kirjallisuuden rajoilla, epäonnistumisesta, joka 
ei enää aiheudu ylenmääräisestä mahdista, vaan kohtaa-
misesta jonkin oudon, kaikille merkityksenantoyrityksil-
lemme kuuron vastustuksen kanssa? Nyt tämä filosofian 
työn vaikeus, heikko kohta absoluuttiseksi luullussa 
hallinnassa, saa nimen ”kirjoitus”.8 Jos kirjoitus siis koh-
dataan merkityksen alueen rajoilla, se ei Nancyn mukaan 
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kuulu sen paremmin filosofiaan kuin kirjallisuuteenkaan, 
mutta juuri merkityksen keskeytyksenä tai lykkäyksenä 
kirjoitus jäljittää tiettyä määrittymättömyyttä näiden 
välillä ja niissä itsessään. Näin mielen yhtäaikainen tar-
joutuminen ja vetäytyminen tapahtuu filosofian ja kirjal-
lisuuden alueiden välillä, siirtymässä yhdestä toiseen.9

Tässä vaiheessa on kuitenkin syytä korostaa sitä eri-
tyistä merkitystä, jonka kirjoituksen käsite on saanut 
ranskalaisen ajattelun, erityisesti dekonstruktion, piirissä. 
Tässä yhteydessä ”kirjoitus” ei tarkoita sitä, mitä sillä ar-
kikielessä ymmärrämme: sanoja paperilla, itseilmaisua, 
tiedon säilömistä ja siirtämistä, kirjoittavan subjektin tie-
toista toimintaa. Sen sijaan termiä kirjoitus on käytetty 
viittaamaan sellaiseen alkuperäisen eron tai lykkäänty-
misen ulottuvuuteen, joka vasta mahdollistaa määräsigni-
fikaatioiden tuottamisen.10 Näin siihen liittyy olennaisesti 
tietty vastaanottavuus, alttius kokemukselle ylimäärästä 
tai yllättävästä esiintulosta, joka murtaa diskurssin ja 
vääntää sen kirjoitukseksi. Ensisijaista tälle kokemukselle 
vastaamisessa ei kenties olisikaan se, mitä kirjoittava sub-
jekti joutuu ottamaan huomioon tehdäkseen aiheelleen 
oikeutta, vaan se, mitä tämä ylimäärä saa aikaan kir-
joituksessa, joka sitä koskettaa – ja samalla hänessä, joka 
varustaa tämän kirjoituksen allekirjoituksellaan.

Kuinka tämä vastuullisuus sitten ajattelun työssä to-
teutuisi? Millaista olisi kirjoitus, jonka tämä kohtaaminen 
saisi murtautumaan esiin? Millaista tyyliä edellyttäisi tah-
dikas mielen koskettaminen? Nancyn mukaan tähän kysy-
mykseen “kuinka?” on tuskin mahdollista antaa teknistä 
vastausta – ja silti tätä koskemista tapahtuu jatkuvasti 
jossakin kirjoituksen äärirajoilla.11 Mutta jos kirjoitus 
todella on ele, joka kurottuu koskettamaan mieltä, ym-
märrämme ainakin sen, että kirjoitus ei pyri käsittämään 
(käsittelemään, ottamaan haltuunsa, todentamaan ja si-
joittamaan paikalleen) tätä mieltä. Sen sijaan kirjoitus 

on pikemminkin kuin hienovaraista puhuttelua, joka 
kääntyy ulos itsestään, kohti jotakin välimatkan päässä 
pysyttelevää, kontaktissakin vieraaksi jäävää ulkopuolta. 
Tämä kosketus altistaa kirjoituksen fragmentaatiolle, 
keskeytyksille ja murtumille – ja lopulta koko kielen 
murtumiselle siinä kohdassa, jossa se koskettaa mieltä.12 
Mielen ylimäärästä vastaaminen edellyttääkin valmiiden 
signifikaatioiden järjestyksen mukaan organisoituneen 
ja artikuloidun kielen vetäytymistä. Ja siltikään ei lui-
suta kaaoksen tai non-sensen alueelle. Kirjoitus merkitsee 
väistämättä: silkkana hajaannuksena se ei olisi kirjoitusta. 
Mielen tai signifioivuuden alue tulee kosketettavaksi tai 
tapahtuu jännitteenä suoraan (à même) signifikaatioiden 
järjestelmässä. Kenties vastuullisuus edellyttäisikin 
jonkinlaista vaitiololupausta, lupausta suojella tätä ulko-
puolta signifioijilta – mutta tämä ”vaikeneminen” voisi 
tapahtua ainoastaan kirjoituksessa13.

Näin tyyli johtaa eettisen alueelle. Koska kysymys 
on ajattelijan käytännöstä, siinä on Nancyn mukaan 
viime kädessä pelissä hänen eetoksensa.14 Mutta jos 
tyyli lopulta on ainut asia, johon kirjoituksen subjekti 
voidaan paikantaa, jos subjekti on vain artikulaatiossaan, 
kenties vain sen sävyssä tai eleessä – kuinka tällainen 
subjekti voisi olla tarpeeksi kiinteä tai pysyvä voidakseen 
todella kantaa vastuunsa painon?15 Jos kirjoittaja ei itse 
voi asettua kirjaamansa mielen lähteeksi ja jos toisaalta 
mieli ei ole mitään ennalta-annettua, kuinka mitään on 
ylipäänsä mahdollista kirjoittaa? Millainen oikeastaan 
olisi tämän kirjoituksen (tyylin) subjektin olemisen tapa?

Teoksessaan À l’écoute Nancy etsii tälle subjektille ver-
tauskuvaa kuulon alueelta. Jos perinne, joka liittää filo-
sofian käytännön metaforisesti visuaalisen alueeseen, tuo 
mukanaan tiettyjä välittömyyteen ja pysyvyyteen liittyviä 
konnotaatioita, siirtymä auditiivisen alueelle ohjaisi ajat-
telemaan katoavuutta, resonointia, kaikumista ja muun-Va
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tumista. Ja jos kuuleminenkin on vielä ymmärtämistä 
(kuten ranskan sana entendre antaa ymmärtää), tässä pi-
kemminkin oltaisiin kuulolla, kuulosteltaisiin jännitty-
neinä mahdollista, ei vielä saavutettavissa olevaa mieltä.16 
Jos (subjektin) oleminen on olemista kohti (itseä, toista), 
se on olemista rajalla tai rajana, ennen kaikkea suhteen 
olemista. Ja koska ei ole tätä suhdetta edeltävää kiinteää 
pistettä, josta voitaisiin kääntyä itsen ulkopuolelle, sub-
jekti paradoksaalisesti saa kaikkein omimpansa – ryt-
minsä, jossa tämä alkuperäinen lykkäys artikuloituu – 
vain kuin kaikuna kohtaamisesta toisen kanssa. Tällainen 
subjekti ei Nancyn mukaan ehkä olisikaan muuta kuin 
resonanssin paikka.17 Ja kirjoitus, sen tyyli tai äänenväri, 
olisi siis todistusta eräästä ainutlaatuisesta tavasta altistua 
mielen tapahtumalle.18

Nancylle subjektia (joka siis aina on sujet d’un sens)19 

ei ole muulloin kuin sen vastatessa mielen kutsuun.20 
Näin subjektin oleminen ja vastuu lankeaisivat yhteen. 
Koska niin mieli kuin subjektikin kuitenkin ovat vain 
alkuperäisessä lykkäyksessään, esiin tulemisen ja vetäy-
tymisen liikkeessä, päätös ottaa tämä vastuu kantaakseen 
on aina vielä tehtävä.21 Vastuullisesti vastaaminen tarkoit-
taisi ennen kaikkea suhteen mahdollisuuden pitämistä 
auki, sellaisen tilan pitämistä avoinna, jossa mieli voi 
erota itsestään, resonoida ja kaikua. Ele, jota kirjoituk-
selta vaaditaan, olisikin ehkä rohkeutta keskeyttää itsensä, 
”vaieta”, jotta sanotuksi voisi tulla jotain sellaista, mitä 
yksikään subjekti ei voi sanoa.22 Ääni, joka näin pääsisi 
esiin – ja joka kenties ei ole sama eikä toinenkaan kuin 
tekstin kirjoittaneen yksilön – avaisi kirjoituksen paitsi 
omalle mielelleen myös mahdollisten mieltensä moni-
naisuudelle.23
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