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Jean-Luc Nancyn huhtikuisen 
Helsingin-vierailun yhtey-
dessä julkaistu Filosofin sydän 
kokoaa yksiin kansiin alun 
perin vuonna 1996 suomen-

netun Corpuksen ja nyt ensimmäistä 
kertaa suomeksi ilmestyvän Tunkei-
lijan (L’Intrus). Molempien tekstien 
aiheena on ruumis – sikäli kuin tässä 
yhteydessä on mahdollista puhua 
”aiheesta”: ruumis on nimittäin 
Nancylle jotain, joka ei voi tulla dis-
kurssin objektiksi, vaan päinvastoin 
pakenee kaikkea hallintaa ja saa ajat-
telun ja kielen murtumaan. Paitsi 
tätä mahdotonta aihetta, yritystä lä-
hestyä sitä meille kaikkein ominta ja 
kuitenkin vieraimmaksi jäävää asiaa, 
jonka ”ruumis” nimeää, näiden 
kahden tekstin julkaisemista yhdessä 
puoltavat syntyhistorialliset seikat. 
Kuten Nancy Helsingissä puhu-
essaan kertoi, Corpus sai alkunsa sel-
laisen vaatimuksen tunnistamisesta, 
joka edellyttää ruumiin ajattelua ja 
siitä kirjoittamista toisin, filosofian 
perinteestä poikkeavalla tavalla. 
Tämä vaade oli osittain peräisin siitä 
kaiken ”oman” mullistavasta muu-
toksesta, joka hänen ruumiissaan 
tapahtui – toisin sanoen sydämen-
siirrosta, josta puolestaan Tunkeilija 
todistaa.

Merkkiruumiista mielen 
ruumiiseen
Nancyn suorastaan uhkarohkea väite 
on, että ruumista – olemassaolon 
ainoaa paikkaa – ja näin ollen lopulta 
ontologiaa itseään ei ole vielä aja-
teltu. Mitä siis Corpuksessa jäljitetty 
ruumiiden maailman ajatteleminen 
toisin edellyttäisi? Kuten Nancy 
painottaa, kyse ei ole siirtymästä jo-
honkin välittömään tai esikäsitteel-

liseen tietoon. Jos ruumis muodos-
taakin filosofisen merkityksenannon 
rajan, tämä tarkoittaa ennen kaikkea 
sitä, että pääsyä rajan tuolle puolen 
ei ole. Nancy ei siis hylkää ruumiin 
ajatteluun kykenemättömäksi paljas-
tuvaa perinnettämme. Päinvastoin, 
ajatteleminen toisin tarkoittaa ensin-
näkin edeltävän ajattelun toistoa.

Yksi Nancyn ajattelun omalei-
maisimmista piirteistä – joka myös 
tekee hänen tuotantonsa poikkeuk-
selliseksi dekonstruktion piirissä 
– onkin siinä, kuinka hän kääntää 
katseensa suoraan metafysiikan suu-
rimpiin, mutta nyt merkityksestä 
tyhjentyneisiin ja perustansa kadot-
taneisiin käsitteisiin. Nämä käsitteet 
hän pakottaa äärimmäiselle rajalleen, 
aina siihen saakka, missä kyse ei enää 
ole niiden merkityksen tai totuuden 
etsimisestä, vaan niiden kuulemisesta 
imperatiiveina.

Mitä ontoteologialta peri-
miemme ruumiin käsitteeseen latau-
tuneiden merkitysten toisto sitten 
paljastaa? Corpus alkaa ehtoollisen 
asetussanoilla hoc est enim corpus 
meum, ”tämä on siis ruumiini”. 
Nämä sanat tiivistävät Nancyn 
mukaan ruumista koskevan filosofis-
kristillisen pakkomielteen, tarpeen 
vakuuttua siitä, että tämä jokin kä-
sinkosketeltava itse asiassa on se, 
minkä koskettaminen on absoluut-
tisen mahdotonta (Jumalan ruumis, 
henki, sielu...): mieli aistimellisessa 
itsessään. Tämä äärimmäinen esi-
merkki merkitsijän ja merkityn täy-
dellisestä yhteenliittymisestä kertoo 
siitä, kuinka ruumis on kulttuuris-
samme käsitetty nimenomaan mer-
kiksi. Ruumis on merkki jostakin, 
jota se ei itse ole, viittaus ”ulkopuo-
lesta” ”sisäpuolen” mielekkyyteen. 
Näin ruumismerkki kumoutuu, 

pyyhkiytyy pois esittämänsä ideaali-
suuden läsnäolon tieltä. ”Yksi ainoa 
asia inkarnoituu merkitsevässä ruu-
miissa – kaikissa filosofisissa, teologi-
sissa, psykoanalyyttisissa ja semioot-
tisissa ruumiissa: absoluuttinen risti-
riita, jonka mukaan on mahdotonta 
olla ruumis olematta jonkun hengen 
ruumis, siis ruumis, jonka ruumiil-
lisuuden tämä henki imee itseensä” 
(79).

Nancy tunnustaa, ettemme pysty 
käsittämään emmekä edes kuvitte-
lemaan muuta kuin merkitsevää ruu-
mista. Silti juuri tätä edellytetään, 
eikä kyse ole ainoastaan teoreettisen 
epäonnistumisen paikkaamisesta. 
Toisenlaisen ruumiin ajattelun vaa-
timusta ilmentää koko todellisuu-
temme, maailmamme lukemattomat 
ja yhä lisääntyvät ruumiit. Jos on-
toteologia mitätöi merkkinä ym-
märretyn ruumiin puhtaan mielen 
tieltä, tämän kääntöpuolena koh-
taamme joukkohautaan kasattujen 
ruumiiden mielettömyyden. Kui-
tenkin tässä mielen poissaolossa on 
Nancyn mukaan ollut nähtävissä en-
simmäinen merkki siitä, että olemme 
siirtymässä ”ruumiiden maailmaan”, 
joka ei kuulu ihmiskunnalle, ei mil-
lekään lajille eikä universaalille, vaan 
avautuu ainutkertaisten ruumiiden 
paikkana. Samalla se kertoo ruu-
miiden tilan ja eron tuhoamisesta ja 
näin ollen (eettisestä, poliittisesta) 
välttämättömyydestä ajatella tavalla, 
joka antaisi ruumiille paikan.

Mitä Nancylla sitten on tarjota 
ontoteologisen merkkiruumiin ti-
lalle? Hänen mukaansa ruumis on 
mielen ruumis. Mutta kuinka tämä 
eroaa ajatuksesta ruumiista hengen 
ruumiina tai ”sielun vankilana”, 
jota juuri on tarkoitus kritisoida? 
Ensinnäkin on syytä huomata, että 
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Nancyn ehkä tärkein (epä)käsite 
’mieli’ (sens) ei – toisin kuin vakiin-
tunut suomennos ”mieli” saattaa 
harhauttaa ajattelemaan – viittaa 
subjektin tietoisuuteen. Sen sijaan 
se tarkoittaa ulottuvuutta, joka 
mahdollistaa annetut merkitykset 
olematta kuitenkaan niiden syy jon-
kinlaisena alkuperäisenä täyteytenä: 
yksinkertaistaen se voidaan ym-
märtää analogisesti Derridan diffé-
rancen kanssa. Erityisesti ruumiista 
puhuttaessa on hyvä muistaa, että 
sens merkitsee paitsi mielekkyyttä, 
myös aistia (samoin kuin merkitystä, 
järkeä ja suuntaa).

Nancy kehittelee mielen ruumiin 
ajatusta lähtien liikkeelle Freudin 
postuumista huomautuksesta, jossa 
tämä toteaa psyyken olevan ulot-
tuvainen tietämättään. Hän jatkaa: 
”Toisin sanoen ’psyyke’ on ruumis, 
ja juuri tämä jää siltä huomaamatta” 
(41). Ruumiit ovat ”psyyken” ruu-
miita siinä, että oleminen maail-
massa on olemista ulottuvaisena ja 
itsen ulkopuolella – ”huomaamatta”, 
subjektittoman ja objektittoman ei-
tiedon alueella. Siltikään kyse ei ole 
itseensä sulkeutuneen materian myk-
kyydestä, eikä toisaalta myöskään 
ideaalisen mielen inkarnaatiosta. 
Mielen ruumis päinvastoin kes-
keyttää ideaalisen mielen itseensä 
viittaavan liikkeen ja asettaa sen alt-
tiiksi mielen/ruumiin rajalla.

Kirjoittaa ruumiille
Kuinka siis ajattelun olisi mahdol-
lista tehdä oikeutta mielen ruumiille, 
joka muodostaa merkityksen järjes-
tyksen rajan? Kuinka kirjoittaa ruu-
miille tai jopa kirjoittaa ruumis sen 
sijaan, että sanoisi jotain aiheesta 
”ruumis”, antaisi sille merkityksiä? 
Ruumiin kysymys on myös kysymys 
ajattelun ja merkitsevän kielen ra-
joista. Vastaavasti Corpus on yhtä 
lailla kirja kirjoittamisesta kuin ruu-
miista, lopulta ”ruumiin kirjoitta-
misesta” tai, Nancyn neologismin 
mukaan, ”ulos kirjoittamisesta” 
(excription). Tarkemmin kyse on 
siitä, kuinka Nancyn teksti temaat-
tisen tason tällä tai tuolla puolen to-
teuttaa tämän ruumiin kirjoituksen 
– vaikka ”toteuttaa” on väärä sana, 

liian aktiivinen: kyse on jostakin, 
joka ei ole subjektin hallinnoitavissa 
ja joka saa diskurssin murtumaan, 
fragmentoitumaan, keskeytymään. 
Corpuksen erityislaatu onkin kenties 
ennen kaikkea löydettävissä sen tyy-
listä, ”muodosta”, joka tässä vielä 
enemmän kuin muualla on erotta-
mattomissa ”sisällöstä”.

Nancyn mukaan vaikuttaisi hou-
kuttelevalta todeta, että ruumiin ta-
voittamiseksi olisi luovuttava kirjoi-
tuksesta, mutta tämä olisi erehdys. 
Jos kirjoitus erkaneekin ruumiista 
äärettömästi, juuri tämän mittaa-
mattoman eron mittaaminen on 
silti välttämätöntä ruumiin kosket-
tamiseksi. Sitä paitsi se, mitä Nancy 
kutsuu (ruumiin) kirjoittamiseksi, 
ei ole kirjoittamista missään totu-
tussa mielessä (kommunikaatiota, 
itseilmaisua). Kirjoitus ei hänelle tar-
koita merkitysten jäsentämistä vaan 
”elettä, jolla kosketaan mieltä” (38). 
Kirjoitus on jotain, mikä etääntyy 
merkityksistä muuttumatta silti sil-
kaksi kaaokseksi, jännitettä suoraan 
merkitsevässä järjestelmässä itsessään. 
”Tämä jännite on ulottuvuus, jota 
perinteemme nimittää ’ruumiiksi’” 
(90).

Ruumiin kirjoitus edellyttää 
tiettyä pidättyvyyttä tai, kuten 
Nancy sanoo, vaikenemislupausta: 
lupausta suojella ruumista merkit-
sevältä funktiolta suoraan kirjoituk-
sessa. Tämän lupauksen kirjoitus 
pettää auttamatta, sillä merkityksestä 
ollaan pääsemättömissä. Alkupe-
räinen petos on kuitenkin myös rik-
komansa rajan kunnioituksen alku. 
Väistämättä merkitsevällä kielellä 
operoiva Corpus vaikuttaisikin ikään 
kuin pyörtävän takaisin lausumisen 
tasolla, ”ottavan sanansa takaisin” 
jouduttuaan esittämään jonkin ruu-
mista koskevan väitteen. Näin se 
kehkeytyy yhä uusien vetäytymisten, 
keskeytysten ja uusien alkujen frag-
mentaarisena kudoksena.

Nancy ei siis rakenna ja kehittele 
johdonmukaista teoriaa ruumiista 
ylipäänsä, vaan hän kirjoittaa ai-
nutkertaisten ruumiiden ”korpusta: 
katalogia logoksen paikalla” (65). 
Ainut tapa tehdä oikeutta maailman 
ruumiille on kohdata ne tapaus ker-
rallaan. Paitsi ettei Nancyn mukaan 

ole olemassa Ruumista (jonka eteen 
voisi laittaa määräisen artikkelin: 
il n’y a pas ”le” corps), eivät singu-
laariset ruumiitkaan muodosta ja-
kamattomia, funktionaalisia ko-
konaisuuksia. Näin Corpus onkin 
paikoitellen kuin peräisin villiin-
tyneen ensyklopedistin kynästä. 
Kohtaamme (näennäisen) satun-
naisia ja jäsentymättömiä luetteloita 
ruumiin pintoja, jäseniä, eritteitä, 
toimia, tuntemuksia... Ja koska sen 
paremmin maailman ruumiit yh-
dessä kuin ainutkertainen ruumis 
itsessäänkään eivät sulkeudu totali-
teetiksi, listat voisivat periaatteessa 
jatkua loputtomiin.

Kuinka Nancyn yritys antaa mer-
kitysten vetäytyä ja ruumiin nousta 
esiin ilmeisyydessään sitten lopulta 
onnistuu? Kysymys on kenties väärin 
asetettu, sillä kyse nimenomaan ei 
ole yleispätevistä argumenteista, 
jotka olisivat objektiivisesti arvioita-
vissa. Argumentoinnin sijaan Corpus 
puhuttelee – eikä vain kaikkia ja ketä 
tahansa, vaan ”sinua”. Tämä filoso-
fiselle diskurssille epätyypillinen ”si-
nuttelu”, sanojen osoittaminen toi-
selle, ilmentää ulottuvuutta, jossa ei 
ole kyse merkityksen tai totuuden ta-
kaamisesta, vaan ennemminkin vasta 
jonkin merkityksen synnyn mahdol-
lisuudesta kirjoittajan ja lukijan kes-
keytyneessä, hajanaisessa kontaktissa.

Argumentoinnin puutetta ei 
kuitenkaan tule ymmärtää väärin. 
Vaikka Nancyn julkilausuttuna tar-
koituksena onkin ajaa diskurssi 
murtumispisteeseensä asti, hän ei 
koskaan luovu filosofisesta tark-
kuudestaan. Corpus tasapainoilee 
rajalla, jolla sanat ovat toisaalta ää-
rimmillään täynnä niihin koko län-
simaisen filosofian historian aikana 
latautuneita merkityksiä ja toisaalta 
kieltäytyvät imeytymästä jäännök-
settä näihin merkityksiin. Huoli-
matta merkityksen rajoja jäljittävästä 
kielestään ja tästä syntyvästä erikois-
laatuisesta kauneudestaan Corpus 
onkin ankaran filosofinen teos.

Vieras sydän
Siinä missä Corpus puhuu ruumiiden 
maailmasta, Tunkeilija lähestyy ruu-
mista ”oman ruumiin” (corps propre) 
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kysymyksen kautta. Tässä ”oma” 
paljastuu kuitenkin kaikkein vie-
raimmaksi: kirjoittajalle tehty sydä-
mensiirto 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 toi-
miessaan saumattomasti se oli ollut 
”tuntemattomissa kuin jalkapohjat 
kävellessä” (129), siis vieras. Tun-
netuksi se tuli vasta kieltäydyttyään 
yhteistyöstä, paljastuttuaan tunkeili-
jaksi, joka oli karkotettava ulos.

Tunkeilija kertoo elinsiirrosta, 
hylkimisreaktion vaatimista, im-
muniteetin 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 joh-
tavat yritykseen muotoilla uudelleen 
itse filosofian ydin” (9). Kysymys on 
ajattelusta ja sen ehdoista. Itsen käy-
minen vieraaksi itselle tässä monis-
tuvien 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 Su-
sanna Lindberg, Tunkeilijan saate-
sanat Sami Santanen. Asiantuntevat 
esitykset auttavat lukijaa orientoi-
tumaan Nancyn haastaviin teks-
teihin.

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 merkitysrekis-
teriä tämä käyttää hyväkseen ja jota 
suomen ’ruumis’ ei tavoita. (Corps 
merkitsee paitsi elävää tai kuol-
lutta ruumista, myös muun muassa 
kappaletta, osien kokonaisuutta tai 
runkoa.) Suurimman ongelman 

muodostaa kuitenkin nähdäkseni 
Nancyn uudissanan excription suo-
mentaminen ilmauksella ”jostakin 
ulos kirjoittaminen”. Vika ei ole 
niinkään hienoisessa kömpelyydessä 
– joka ei liene vältettävissä – vaan 
siinä, että puhuminen jostakin ulos 
kirjoittamisesta saattaa johtaa ajat-
telemaan 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 ta-
valla ulos kirjoitettuna. Yleisesti 
ottaen oivaltava käännös on kui-
tenkin niin tarkka kuin tässä tapauk-
sessa on mahdollista, ja se onnistuu 
säilyttämään suomentajan mainit-
seman alkutekstin ”lumon”.

Tunkeilijan suomentaneiden 
Elia Lenneksen ja Kaisa Siveniuksen 
urakka on kenties ollut helpompi 
– vaikkei Nancyn rikkaan kielen so-
vittaminen suomeen koskaan yksin-
kertaista olekaan. Myös Tunkeilijan 
suomennos tavoittaa komeasti alku-
tekstin luonteen. Kaiken kaikkiaan 
Filosofin sydän on ainutlaatuinen, 
tärkeä kirja, ja sen suomentaminen 
on hieno työ.

François Rabelais (k. 
1553) on niitä euroop-
palaisen kirjallisuuden 
klassikoita, joiden kään-
tämistä pidetään it-

sestään selvästi arvokkaana. Mutta 
miten kipeästi kaivattu nyt suomeksi 
saatu Pantagruelin kolmas kirja lo-
pultakin 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 Pan-
tagruel Dipsodien kuningas (suom. 
1989) ja toisena Suuren Gargantuan 
hirmuinen elämä (suom. 1947). 
Parhaat paukkunsa Rabelais käytti jo 

niissä, kolmas kirja on monessa suh-
teessa heikompi ja nykylukijan kan-
nalta vähemmän antelias.

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