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Mika Aaltola

ollako vai eikö olla?
Giordano bruno ja kuoleman huijaamisen taito

JOHDANTO

Yllättäminen, viekkaus ja petos muodostivat Brunolle monella
tavalla tärkeän henkilökohtaisen pelastumisen välineen. Pelas-
tuminen voidaan tässä yhteydessä ymmärtää sekä käsitteen fyy-
sisemmässä että henkisemmässä merkityksessä. Fyysinen pelas-
tuminen petoksen avulla pulmallisesta ja uhkaavasta tilanteesta
on teema, jonka juuret ulottuvat syvälle antiikin aikaan. Tarinat
ja myytit ovat täynnä kertomuksia petoksen kannattavuudesta
yritettäessä taistella oman tai yhteisön selviytymisen puolesta.
Näissä yhteyksissä petokselta puuttuu siihen usein yhdistettävä
negatiivinen ja tuomittava kaiku. Juonikkuus voidaan ymmär-
tää laajemminkin pelastuksen välineenä. Tässä yhteydessä bru-
nolainen ajatus asioiden välisistä ehtymättömistä ja hedelmälli-
sistä yhteyksistä ja niiden lopullisesta ykseydestä nousee tärkeää
asemaan. Petoshan on juuri uutta oivallusta siitä, miten monella
uudella tavalla asiat voidaan yhdistää. Petos on näkökykyä kai-
ken yhteyteen, sidoksien äärettömyyteen ja luonnon leikkiin
(lusus naturae).

Sidoksien äärettömyys voidaan siis käsittää ehtymättömäksi
viisauden lähteeksi tavalla, joka saa yksinkertaisuuden, selkey-
den ja tavanomaisuuden näyttämään arvelluttavalta. Nämä suo-
raviivaiset ja yksituumaiset ominaisuudet eivät olleet vain hai-
tallisia Brunon elämässä, vaan myös hyvin kiduttavalla tavalla
kuolettavia. Brunon astellessa vaitonaisena kohti häntä varten
koottua roviota Rooman Campo de’ fiorilla tasan 400 vuotta
sitten hän lopulta oli kykenemätön pelastamaan itsensä uskon-
nollisen ahdaskatseisuuden kynsistä. Nerokkuus ja petos hänen
kuolemassaan piileekin muualla. Seuraavassa tarkastelenkin

Brunon rikkaiden ajatuksien valossa tämän nerokkuuden lähtei-
tä ja kuoleman huijaamisen mahdollistanutta taitoa. Tarkaste-
lun kohteena siis on se, mikä antoi Brunolle mahdollisuuden
välttää kuoleman, ja se miten petos toimi Brunolle henkilökoh-
taisen pelastumisen välineenä.

Jos ajattelemme, että petoksen taito perustuu paljolti juonen
monikerroksisuuteen ja hienovaraisuuteen, voimme päätellä,
että brunolainen petos oli hyvin nerokas. Hänen kykynsä nähdä
syvälle asioiden välisten sidoksien äärettömään kirjoon mahdol-
listi hänen pelastumisensa roviolta. Tästä petoksen ja moniker-
roksellisuuden näkökulmasta voidaan olettaa, että Bruno olisi
ollut ylpeä hänen petoksensa vielä tänä päivänäkin herättämästä
hämmennyksestä. Ne tavat, joilla voimme tuoda esiin hänen
läsnäolonsa, ovat moninaiset ja huomiota herättävän eriskum-
mallisia. Bruno mainitaan usein yhtenä renessanssiajan huomat-
tavimpana filosofina, vaikka ongelmaksi lähemmässä tarkaste-
lussa nouseekin se, mikä tarkasti ottaen oli hänen ”huomattava”
filosofinen kontribuutionsa.1 Hänet mainitaan usein myös mo-
dernin ajan tai tieteellisen vallankumouksen martyyrinä, joka ei
perunut Galileo Galilein (1564–1642) tapaan puheitaan pelas-
tuakseen fyysisesti. Toisaalta hänen kirjoituksissaan ei ole mi-
tään, joka suoranaisesti osoittaisi hänet modernin maailman
edelläkävijäksi.2 Häneen kiinnitetyistä superlatiiveistä huoli-
matta perusteellisemmassa tarkastelussa huomio kiinnittyy hä-
nen kirjoituksiensa epäselkeyteen, syrjähtelevyyteen ja omitui-
suuteen. Bruno olisi ollut hyvillään tästä hämmennyksestä. Se
heijastelee hänen pelastumisen taanneen petoksen nerokkuutta.
Hyvä petos on aina mysteeri, joka jää elämään tai paremminkin
kummittelemaan juuri monimerkityksellisuuden ja moniker-

Giordano Brunon kuolemasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 400
vuotta. Seuraavassa perehdytään Brunon kuolemaan hänen ajatustensa
valossa. Erityisen mielenkiinnon kohteena on Brunon käsitys todellisuu-
den ja sitä luovan kielen maagisesta luonteesta. Brunolle magiikka loi
mahdollisuuksia, joita luonnon eivätkä korkeammatkaan lainalaisuu-
det rajoittaneet. ”Totuudet” olivat hänen ajattelussaan leikittelyn
kohteena ja niihin perustuvan typeryyden paljastaminen petoksen ja
huijaamisen avulla oli hänelle arvostettava päämäärä. Elämän ja
kuoleman jaottelu oli hänelle ”totuus”, jonka typeryyden osoittaminen
vaati kuoleman huijaamista.
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roksisuuden aiheuttamien yllätysten hämmentävässä kontekstis-
sa. Petos liittyy näin elämää synnyttävään taitoon.

VALHEEN KYKY PALJASTAA TIETÄMÄTTÖMYYTTÄ

Löytöretkien aika ja varsinkin Amerikan löytyminen oli omiaan
vaikuttamaan maailmankuvan suhteellistumiseen. Uudet löy-
döt paljastivat vanhojen käsityksien rajallisuuden ja vahvistivat
käsitystä, että myös tuleva aika voisi tuoda mukanaan uusia oi-
valluksia. Orastava tieteellinen maailmankatsomus ja sitä edistä-
nyt fyysisen todellisuuden matematisointi olivat omiaan vahvis-
tamaan tätä uuden etsimisen ja löytämisen ilmapiiriä. Löytämi-
nen ja löytöretket olivat ajalle ominaisia teemoja niin fyysisten
ilmiöiden tutkimisessa, maantieteen kartoittamisessa, kuin re-
nessanssin ajan taiteessakin. Etsimisen ja löytämisen aika asetti
vastakohdakseen stabiilin käsityksen totuudesta3.

Brunon käsitys todellisuuden äärettömästä vaihtelevuudesta
heijastelee hänen skeptistä asennettaan kaikkialla paikkansapitä-
viä totuuksia kohtaan. Totuus on aina illusorinen. Kyky nähdä
tähän loitsunomaiseen todellisuuteen oli samalla kykyä loihtia
esiin sen uusia variantteja. Tieto ja taito olivat toisiinsa kietou-
tuneita käsitteitä, joten Brunon skeptinen asenne vallitseviin tai
mahdollisiin totuuksiin ei sisältänyt kehoitusta nihilismiin. Pa-
remminkin hän näki tämänkaltaisen todellisuuden tarjoavan
mahdollisuuksia totuudella leikittelyyn ja totuuden tuottamisen
hallintaan. Brunon englantilainen ystävä, tutkimusmatkailija
Raleigh, kehitti käsitystä maailmasta näyttämönä ja elämästä

pelinä: ”Jos elämä on peli, niin eikö ole jaloa pelata sitä yhtä hy-
vin tai paremmin kuin jos se olisi jotain vakavampaa”4. Samassa
hengessä Bruno kehitteli omaa sekstantiaan, muistitaitoa, joka
sallisi hänelle elämän kaikkeuden kartoittamattomien alueiden
tutkimisen. Elämä suurena näyttämönä tarjosi osallistujalleen
mahdollisuuksia, ei ainoastaan käsikirjoitusten kopioimiseen,
vaan koko näytelmän uudelleen kirjoittamiseen loihtimalla esiin
uusia lavasteita, hahmoja ja kokonaisia näyttämöjä, kuten Ko-
pernikus ja uskonpuhdistajat olivat osoittaneet.5

Todellisuuden loputtomassa varianssissa myös totuuden
luonne on alati muuttuva. Näin Brunon ajattelussa valhe ja to-
tuus saavat saman statuksen. Maailmassa, jossa totuus on aina
valhetta, tulee valehtelemisesta totuuden puhumisen väline.
Valtio-dialogissaan Platon oli asettanut valheen, jota hän kutsui
jaloksi, hyvän elämän tavoittelun lähtökohdaksi. Tämä valhe oli
myyttien ja tarinoiden keksimistä. Niiden avulla nuoria voitiin
kasvattaa oikeaan ja hyväksyttävään suuntaan. Valheen luonne
oli siis fiktiivinen. Se muuttui totuudeksi niille, jotka eivät ky-
enneet näkemään sen fiktiivistä luonnetta. Niin kuin luolaverta-
uksen vangit, Platonin valtion nuoret eivät kyenneet eristynei-
syytensä takia havaitsemaan omaa tilaansa. Brunolle eristynei-
syys oli voitettavissa todellisuuden monimutkaisten säikeiden
tarjoaman ”matkustamis/liikkumiskyvyn” avulla. Bruno käsi-
tyksen mukaan tämä kyky ei kuitenkaan johda jonkin varman
maaperän löytymiseen, vaan löytöretkien mukanaan tuomat aa-
mun sarastukset ovat vain preludeja staattisemmille jaksoille.

Brunon ajattelussa ajan syklisyys johtuu pääosin kahdesta te-
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kijästä: Aktiivinen uuden etsiminen pitää aina sisällään uusien
myyttien keksimisen. Siten jo ”uuden aamun sarastuksessa” on
läsnä tarkoituksellinen halu jähmettää syntynyt ja edullinen ti-
lanne. Toisaalta uuden ajan tuojat saattavat lumoutua omista
mielikuvituksen tuotteistaan, omista lumouksistaan niin että al-
kavat itsekin uskoa niihin. Siksi uuden tiedon tuottaminen si-
sältää sekä mahdollisuuden että vaaran. Mahdollisuudet piilevät
siinä, että todellisuuden monimuotoisuuden tutkiminen lisää
todellisuuden monisäikeisyyden tuntemusta. Tämä sofistikoitu-
nut kyky ymmärtää syvälle äärettömään kirjavuuteen tuo muka-
naan yhteyden kosmoksen olemukseen. Toisaalta löytäminen
on siinä määrin hypnoottista, että leikittelevä hienovaraisuus
kääntyy helposti suoraviivaiseksi sitoutumiseksi oman mieliku-
vituksen tuotoksiin.

TRAGEDIA JA KOMEDIA

Brunon käsittämässä suhteellisessa ja alati mutatoituvassa maail-
massa matemaattiset metodit eivät tarjonneet välineitä tarkkaan
kartoitustyöhön. Augustinus oli vaikutusvaltaisesti todennut,
että se, mikä teki asioista sen mitä ne ovat, on muuttumatonta:
Jänis on jänis ja kettu pysyy kettuna. Tämä Brunolle vieras asen-
ne todellisuuteen oli hyvin vakava. Se tarjosi kuitenkin hyvän
jalustan tieteellisen ajattelun läpimurrolle, ilmeten esimerkiksi
vakaissa luonnonlaeissa ja ajatuksessa gravitaatiosta. Tieteelli-
nen vallankumous merkitsi myös siirtymää keskiajan leikitte-
levästä asenteesta moderniin vakavuuteen, joka ei jättänyt sijaa
kirjavuudelle ja oikuille. Ne jauhautuivat murskaksi universaali-
en lainalaisuuksien yhdenmukaistavan painon alla6. Keskiajan
kulttuurissa nauru oli keskeisellä sijalla. Niin hautausmaat kuin
katedraalitkin tarjosivat mainion puitteen markkinahumulle ja
sirkustempuille. Myös naurun ikää pidentävä vaikutus oli ylei-
sessä tiedossa ja siksi julkisen naurun avulla yritettiin karkottaa
lähestyvää ruttoa. Ilmapiiri vakavoitui ja näin makaaberiksi
kääntynyt nauru sai väistyä uskonnollisen hartauden ja tieteelli-
sen vakavuuden tieltä niin ruton karkoituksen kuin luonnon sa-
lojen tutkimuksenkin kohdalla.7

Matematisoitu fysiikka keskittyi asioiden materiaalisten, mi-
tattavissa olevien piirteiden kartoittamiseen, koska vain niiden
kohdalla voitiin päästä tarkkuuteen. Kun kultahippu oli kerran
punnittu, sen tarkastaminen, muuttuiko paino itsestään, koet-
tiin tarpeettomaksi. Tämänkaltainen pysyvä, vakaa ja jäykkä to-
dellisuus suosi Herakleitoksen kyyneliä yli Demokritoksen nau-
run8. Näissä oloissa tragedia, nousi korostuneeseen asemaan ko-
median kustannuksella. Traagiseksi ja vakavaksi käsitettyjen asi-
oiden koominen ilmaisu sai kielletyn ja yhteiskuntakriittisen
leiman.

Yhdessä vakavimmista teoksistaan – josta on yritetty ammen-
taa eheä ja vakava filosofia – De Gli Eroici Furori (Sankarillinen
hulluus) Bruno vastaa kritiikkiin, että kirjoittaessaan ylevästä
hän olisi unohtanut luonnollisuuden: ”Ei, älköön Jumala epäil-
kö, että tämä ajatus olisi tullut mieleeni! Itse asiassa haluan lisä-
tä, että vaikka minulle tarjottaisiin monia kuningaskuntia ja
korkeimpia olotiloja, en olisi kyllin viisas tai hyveellinen kastroi-
dakseni itseni tai ryhtyäkseni eunukiksi”. Tämä vihjaa Brunon
halusta nostaa seksuaalisuus, eros, sen monissa ilmenemismuo-
doissa psykologisten ja poliittisten ilmiöiden ymmärtämisen
kontekstiksi. Sen lisäksi, että Bruno asettaa eroottisen rakkau-
den teeman keskiöön, hän tuo sen esiin koomisella tavalla.
Tämä ajan ja kohtalon koomisuutta korostava piirre on oleelli-
nen osa Brunon ajattelua sekä hänen rakentaessaan omaa tul-
kintatapaansa että hänen kritisoidessaan ajalleen ominaista ta-
paa sublimoida politiikka tekemällä siitä traagista. Brunon leik-
kisyys vastusti tieteellisyyden vakavuutta ja nosti esiin luonnon-

laeista riippumattomat muodonmuutoksen ja mutatoitumisen
mahdollisuudet. Brunon maagisessa todellisuudessa oli mahdol-
lista lakata olemasta, muuttua toiseksi ja hävitä olemasta ilman
syytä.9

Komedia ja tragedia vuorottelivat Brunon ajattelussa ja elä-
mässä. Tragedia edusti hänelle muotoa, joka ohjasi kohti yhteis-
kunnallista arvostusta, mutta samalla riisui mielikuvitukselta
sattumanvaraisuuden ja yllätyksellisyyden. Bruno taiteili trage-
dian varjossa, pelaten sen piiristä astumisella ja matkalla kohti
poliittisesti epäkorrektimpia alueita. Niccolò Machiavelli
(1469–1527) oli osoittanut kuinka vakava ja julma politiikka
sisälsi paljolti hullunkurisia ja surkuhupaisia piirteitä. Bruno
eteni Machiavellin raivaamaa polkua pitkin osoittaessaan kuin-
ka komedia kuvasi elämää, joka oli täynnä tragedian jylhät juo-
nenkulut varjoonsa jättävää yllätyksellisyyttä ja sattumanvarai-
suutta. Mikään ei pysynyt samana, ei juoni eivätkä näyttelijät,
vaan tapahtumilla oli omintakeinen taipumuksensa menettää
vakavuutensa.

Bruno ei koskaan ollut kotonaan ylevien tarinoiden politii-
kassa, vaan haki järjestystä leikkisästä muistijärjestelmästään.
Toisin kuin tragedia, muisti oli salamerkitysten ja naamioiden
hallitsija. Tapahtumien oikukkaat käänteet eivät ainoastaan ol-
leet tavoitettavissa ja hallittavissa akrobaattisen muistitekniikoi-
den avulla, vaan muisti kykeni myös hävittämään ja loihtimaan
yllätyksiä esiin. Brunon kiinnostus kääntyi pois ylevistä tarinan-
kuluista kohti leikkisää fantasmojen järjestelmää, jonka avulla
hän toivoi voitavan navigoida hullunkurisessa ja surkuhupaisas-
sa todellisuudessa. Tragedian juonta varjeltiin ja sen rakennetta
pidettiin kyllin vahvana sitomaan elämän nopeat juonenkään-
teet. Politiikan hyveellistä vakavuutta painotettiin valtiollisen
elämän traagisuuden alituisella kertaamisella. Bruno suhtautui
epäilen tällaisen mahdollisuuteen kesyttää poliittisen elämän
alinomaan kevyeksi osoittautuva koominen suttuisuus ja yllä-
tyksellisyys. Niin oudolta kuin se kuulostaakin, Brunon muisti-
järjestelmä tarjosi koomiset puitteet tragedian vallan kuvaami-
selle. Tämä tekee Brunon kirjoituksista ja väitteistä perustavalla
tavalla poliittisia. Vastustaessaan vakavuuden valtaa, hän asettui
törmäyskurssille vallalla olleiden poliittisen järjestyksen luomi-
sen ja ylläpidon pyrkimysten kanssa.

YLÖS JA ALAS

Erityisesti 1500-luvun teatteritaiteessa jaloimpana muotona pi-
dettiin tragediaa, jossa käsiteltiin elämää suurempia hahmoja ja
suureellisia tekoja.10 Tässä kontekstissa Bruno asettuu aikakau-
tensa kriitikoiden joukkoon. Tragedian ja komedian välinen
jako voidaan nähdä, ei ainoastaan draamaan liittyvänä, vaan
myös politiikka ja tiedettä kuvaavana asetelmana. Politiikka
dramaattisine käänteineen ja jaloine päämäärineen ja orastava
tiede totuuden etsintöineen haluttiin asettaa eeppisiin mittasuh-
teisiin sekä ylentää tragedian lailla korkeiksi elämänmuodoiksi.
Aristotelisessa jaossa, jossa tragedia imitoi korkeita hahmoja ja
komedia matkii alhaisia tyyppejä, komedia asettuu vähäpätöi-
seen rooliin tavalla, joka kuvastaa vieläkin vallalla olevaa käsitys-
tä tragedian poliittista järjestystä tukevasta ja oikeaa käytöstä
opettavasta roolista. Yleisenä päämääränä oli jalostaminen eli al-
haisen tekeminen ylhäiseksi, mutta brunolainen alkemia tarjosi
myös päinvastaisen mahdollisuuden.

Kaikki oli siis muutettavissa. Tämä oli Brunon magiikan eräs
radikaaleimmista ja samalla vaarallisimmista puolista. Magiikka
tarjoaa välineitä, joilla muuttaa hyväksi käsitetty pahaksi tai toi-
saalta pahaksi todettu hyväksi. Mikään ei ole niin hyvää, etteikö
sitä voisi kääntää pahaksi, eikä mikään ole niin pahaa, etteikö
sitä voisi muuttaa hyväksi11.
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Bruno tavoitteli tekniikkaa, joka mahdollistaisi mielikuvituk-
sen tahdonalaisen manipuloinnin. Tämä pyrkimys mielikuvit-
tamisen tekniikkaan perustui oletukselle ymmärryksen ja fan-
tasman toisiinsa kietoutuneisuudesta: kohdennettu ja kokonais-
valtainen ymmärtäminen vaati kykyä kohdentaa ja manipuloida
mielikuvia. Maailman nähtävät asiat aiheuttavat mieleen painu-
via kuvia eli voimme myös muistaa näkemämme. Brunon arvos-
taman Tuomas Akvinolaisen (1225–1274) mukaan ongelma on
se, että sielun sisältämät abstraktit ajatukset eivät ole tällä tavoin
”nähtävissä”. Niiden muistaminen vaatii sisäistä mielikuviin pe-
rustuvaa kuvittamisprosessia eli muistitekniikkaa.12 Brunon elä-
mäntyönä oli kehittää tämänkaltainen mielikuvituksen tarvitse-
ma muistitekniikka, jonka tarkoituksena oli henkisten kykyjen
viljelyn ohella ihmisten ja tapahtumien manipuloimisen taito13.

Sielu, henki ja ruumis -kolmijako muodostaa hierarkisen sar-
jan, jonka tasot mahdollistivat kahdensuuntaisen liikkeen.14

Laskevan liikkeen malli käsitti Ykseydestä (Jumalasta) tähtiä
kontrolloivien henkien kautta aina ihmiseen sieluun ja ruumilli-
suuteen ulottuvan katkeamattoman ketjun. Tämän lisäksi oli
nousevan liikkeen malli, joka alkoi eläimellisestä päätyen Yksey-
teen. Brunon mielestä laskeva malli oli luonnostaan tärkeämpi:
”Valon ja pimeyden luonteet ja voimat eivät ole kuitenkaan ta-
savertaiset. Tämä johtuu siitä, että valo heijastuu ja tunkeutuu
läpi syvimmän ja luoksepääsemättömimmän pimeyden, mutta
pimeys ei voi tunkeutua valon puhtaimpaan kehään.”15 Huoli-
matta siitä, että hän näkee laskevan (valon) mallin yleisessä mie-
lessä perustavampana, hän korostaa päinvastaisen tilan mahdol-
lisuutta: ”...johtuen aktiivisesta prinsiipistä ja hengestä tai uni-
versaalista sielusta mikään ei ole niin keskeneräistä, viallista tai
epätäydellistä, tai niin mitätöntä (yleisen käsityksen mukaan),
ettei siitä voisi tulla suurten tapahtumien lähdettä”.16 Koska asi-
at kietoutuvat aktiivisesti ja elävästi toisiinsa, valon (Ykseyden)
ylivalta ei ole ehdottoman vakaa asiantila, vaan alati muuttuva ja
kuohuva tilanne.

NÄKÖKYKY OLEMISEN JA EI-OLEMISEN VÄLIMAASTOSSA

Eräs Brunon keskeisistä käsitteistä on äärettömyys.17 Tämä tee-
ma yhdistyy usein mahdollisten maailmojen lukumäärän ääret-
tömyyteen.18 Todellisuuksien loputon määrä kytkeytyy Brunol-
la kuitenkin kaiken perimmäiseen ykseyteen. Kaiken takana ole-
va ykseys on hänen mukaansa symmetrisessä suhteessa äärettö-
mään maailmankaikkeuteen, sillä vain ääretön olevaisen kirjo
voi rinnastua ykseyden kauneuden kanssa. Taustalla on tasapai-
noajattelu, jossa hengen ykseys vastaa äärettömän runsasta ja
kirjavaa olevaista.19 Äärettömyys ja ykseys eivät siis ole toisiaan
poissulkevia käsitteitä, vaan ne saaavat lukijan huomaamaan,
että mikä tahansa oleva on kietoutunut kaikkiin muihin mah-
dollisiin todellisuuksiin. Maailmankaikkeus oli siis läsnä kaik-
kialla, ja sen rajaton kauneus ja voima piilikin kaikkeuden ja
ykseyden yhteenkietoutuneisuudessa.

Tällä metafyysisellä yhtälöllä ”todellisuuden äärettömyys =
ykseys” leikittely oli Brunon ilmeikkäimpiä harrastuksia. Jos yh-
tälön vasen puoli vastasi kaikkea, niin sen toinen puoli oli ole-
mattomuutta, ei-mitään: yllättävä johtopäätös oli näin se, että
ei-mitään oli verrannollinen kaiken kanssa. Nimeämätön ei-mi-
tään (ykseys) oli tutkimuksen kohde kartoitettaessa kaikkeuden
äärettömyyttä. Yhtälö toimi myös toiseen suuntaan, kun lisään-
tyvä tietoisuus ykseydestä paransi kykyä nähdä, luoda ja gene-
roida uusia olevaisuuden muotoja. Tämä tasapainoilu kaikkeu-
den ja ei-minkään välillä oli yksi melankolisen ihmisen tärkeim-
mistä luonteenpiirteistä. Niin kuin synkän Hamletin kohdalla
(ollako vai eikö olla), melankoliassakin oli keskeistä labiili ole-
minen sielun ja ruumiin välillä, sekä yliaistillisen että aistillisen

kokemuksen kaipaaminen.20 Brunolle melankolia oli kuitenkin
kaikkea muuta kuin eksitentiaalista vieraantumista. Sen merki-
tys piili kyvyssä yhdistää sielu ja ruumis, vaikkakin hyvin labii-
lilla tavalla.

Tämän yhtälön painopisteen, yhtäsuuruusmerkin, varassa ta-
sapainoilu tarjosi perustan, joka mahdollisti aikaan ja paikkaan
sitoutumattoman todellisuuden tarkastelun. Ioan Couliano to-
teaa,21 että yhdyssidos sieluun mahdollistaa tietämisen, joka ei
onnistu pelkän aistikokemuksen varassa, koska sielun ja olevai-
suuden yhdistävässä tilassa kaikki on läsnä ja havaittavissa ilman
ajan ja paikan tuottamia erotteluja.22 Tätä sielun ja ruumiin vä-
listä linkkiä voidaan verrata uneen, jossa tapahtumat tuntuvat
todellisilta, vaikka niitä ei ole sidottu arkielämän lainalaisuuk-
siin. Varhaisella keskiajalla käytössä ollut käsite preternaturaalis-
ta, joka välitti luonnollista ja yliluonollista, nousee tässä esille.
Bruno23 toteaa, että preternaturaali käsittää ilmiöitä, jotka ovat
rajuja ja luonnonvastaisia tai sitten luonnon leikkittelyä omalla
järjestyksellään. Preternaturaali yhdistettiin hämmästyttäviin ja
hämmentäviin ilmiöihin, kuten kuusisormiseen lapseen, yksi-
sarviseen, luonnon mullistuksiin tai niistä kertoviin enteisiin.
Preternaturaalin kohdalla huomio kiinnittyi partikulaariin, eri-
laiseen ja kontingenttiin, joihin matematisoiva tieteellinen asen-
ne suhtautui torjuen, vältellen tai vähätellen.

FANTASMAT

Brunon ajattelussa preternaturaalisuuden alue yhdistyi hänen
muistisysteeminsä fantasmaattiseen puoleen. Jaottelu luonnolli-
seen, preternaturaaliin ja yliluonnolliseen oli analoginen erään
vanhemman ja tärkeämmän jaottelun kanssa: ruumis, henki ja
sielu. Kummassakin jaottelussa preternaturaali ja henki olivat
välittävässä asemessa ja kumpaankin liittyi fantasman käsite.
Aristoteleen esiin nostaman käsityksen mukaan fantasma on
kieli, jolle aistimaailman havainnot kääntyvät, jotta sielu (järki)
voisi ne ymmärtää. Brunolaisessa muistisyteemissä fantasma sai
mielikuvituksellisten kuvien luonteen. Tuomas Akvinolainen
oli korostanut, että näiden fantasmaattisten kuvien tulee olla
hyvin erikoisia ja mieleenpainuvia, jotta ne muistuttaisivat.
Tätä taustaa vasten on helpompi ymmärtää Brunon fantasmo-
jen luonne.

Brunolle fantasmat tarjosivat osan preternaturaalista mieliku-
vituksen kielestä, jonka avulla voisimme ymmärtää olevaisen ää-
retöntä varianssia ja toisaalta kaiken taustalla olevaa ykseyttä.
Brunon tapa korostaa fantasman kieltä ja kielen fantasmaattista
luonnetta oli ristiriidassa hänen ajallaan yleistyneen käsityksen
kanssa. Yleisempää käsitystä kuvaa hyvin Thomas Hobbesin
(1588–1679) ajattelu, jossa luonnon hirviöt kytketään kielelli-
siin metaforiin24. Hobbesin mukaan metaforat olivat luonnot-
tomia juuri niiden välittävän luonteen johdosta. Metaforat
mahdollistivat promiskuiteetisesti toisiinsa luonnollisesti kuulu-
mattomien asioiden yhdistelemisen. Luonnossa tämänkaltaiset
hirviöt olivat esimerkiksi ihmisen ja eläimen yhdistelmiä (susi-
lapsia) tai eläimen ja kiven välimuotoja (fossiileja). Hobbesin
käsitys oli, että metaforat preternaturaaleina ilmiöinä eivät sopi-
neet kieleen, sillä ne sekoittivat kirjaimellisen vertauskuvalliseen
ja siksi totuuden valheeseen. Brunolle kieli – yrittäessään vaikut-
taa ja reagoida äärettömän todellisuuden kanssa – ei voinut olla
muuta kuin vertauskuvallista ja fantasmaattista.

Brunolle Hobbesin ajatukset olisivat olleet vieraita, koska ne
olisivat johtaneet sekä muistitaidon että sen fantasmaattisen pe-
rustan rappioon että magiikan menetykseen. Ei siis ole yllättä-
vää, että Brunolle egyptiläiset hieroglyfit muodostivat esimerkil-
lisen kuville (fantasmaattiseen) perustuvan kielen25. Brunon
mielestä latinalaiset kirjainmerkit olivat ongelmallisia, sillä ne
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asettivat itsensä sisältämäänsä viestiin nähden toissijaiseen ase-
maan, kun taas Brunolle merkit olivat osa viestiä. Ne auttoivat
merkityksen rakentamisessa ja niiden voitiin jopa käsittää ole-
van sanojen merkitys. Fantasmoja sisältävän muistijärjestel-
mään perustuvan kielen merkit (pictoraphit) olivat tärkeässä
roolissa merkityksen syntymiseen nähden. Muistijärjestelmän
ylläpitämästä fantasmojen kielestä tulee näin paljolti se mistä
puhutaan, eikä siis vain se miten puhutaan. Tästä näkökulmasta
on helppo ymmärtää, että Brunolle kielen fantasmat sisälsivät
paljon konkreettista voimaa. Tämä voima oli se mitä tavallinen
kirjoitus ja kieli menetti ja miksi niihin perustuva magiikka ei
voinut Brunon mukaan toimia.

Käsitellessään muinaisegyptiläistä tapaa mieltää kirjoitus
Frankfurter toteaa, että pictograafinen kirjoittaminen mahdol-
listi tietyn merkin itsetietoisuuden.26 Näin kirjoitettu kieli oli
maagista, koska sillä oli oma mielensä ja merkityksensä. Tämä
käsitys kuvaa hyvin myös Brunon ajattelutapaa. Brunon muisti-
kielen merkit, fantasmat, olivat autonomisia kyetessään sekä ku-
vaamaan että järjestämään todellisuutta. Käsitteen fantasma
(eng. phantasm, phantom) modernimpi merkitys kuvaa tätä au-
tonomista piirrettä. Haamu tai aave on siis fantasmaattinen, sil-
lä se asetetaan usein toimijan itsenäiseen asemaan. Samalla tapaa
muistijärjestelmän fantasmat olivat Brunolle voimakkaita ”pal-
velijoita”, kunhan vain niitä osattiin käyttää. Toisaalta merkki-
en taitamaton käyttö saattoi johtaa huonoihin, käyttäjänsä kan-
nalta arvaamattomiin ja vaarallisiin seurauksiin.

Ei ainoastaan Brunolle, vaan myös monille muille maagisen
tradition edustajille kaikella olevalla on oma tietävä ja eloisa tie-
toisuus. Ajattelevan ihmisen tavoin puut, kivet, eläimet, raken-
nukset ja ylipäätään kaikki olemassaoleva ja kuviteltu omaa hen-
gen. Tämä koskee myös sanoja, tekoja ja tapahtumia. Kielen ja
todellisuuden välillä ei ole mitään jyrkkää raja-aitaa, vaan kieli
kietoutuu erottumattomasti niin omaan muotoonsa kuin kieles-
sä näyttäytyvään todellisuuteen. Brunon kohdalla tämä ajattelu-
tapa näkyy erityisesti hänen maagisessa kieliteoriassaan, jonka
mukaan asiat ovat niin kuin me sanomme niiden olevan. Bru-
non mukaan kieli ei siis heijastanut todellisuutta, vaan rakensi
sitä. Kielen rakenne ja muoto oli yhtä todellisuuden kirjavuu-
den kanssa tavalla, joka mahdollisti kielentaitajille todellisuuden
muokkaamisen.

Brunon muistijärjestelmään pohjaava kieli oli siis kaksiteräi-
nen miekka. Yhtäältä se mahdollisti todellisuuden varioinnin
tehden taitajastaan itsenäisen toimijan ja luojan. Toisaalta se si-
toi itseensä, koska se oli sekä kieli, jolla puhua todellisuudesta,
että todellisuus itse. Näin maaginen kieli sekä mahdollisti toi-
mijuuden että toisaalta teki kielestä itsestään toimijan riistäen
näin tämän roolin käyttäjältään. Kielen toimijuutta halvauttava
rooli avasi maagille mahdollisuuden luoda autonomisia fantas-
moja, jotka kykenivät sitomaan itseensä kielenkäytössään vä-
hemmän kyvykkäät. Näin maagiseen kieleen sisältyvä vaaran as-
pekti oli myös mahdollisuus.

LOPUKSI

Brunolaisesta näkökulmasta tarkasteluna hänen teloituksensa
tarjosi hänelle paradoksaalisen tavan paeta kohtaloaan. Silmiin-
pistävä tapa kuolla oli omiaan muuntamaan hänet fantasmaatti-
seen olotilaan. Dramaattinen tapa poistua elämän näyttämöltä
lisäsi Brunon haluamaa vaikutelmaa tragediasta. Tullessaan
osaksi tragedian vakavaa olemusta, Bruno nousi hetkessä halu-
amiinsa myyttisiin mittasuhteisiin. Fantasmojen omaava toimi-
juus ja autonomisuus mahdollisti sen, ettei Brunon olemassaolo
fantasmana ollut riippuvainen muiden mielikuvituksesta. Bru-
nosta tuli osa mielikuvitusta, joka muistuttaa omasta olemassa

olostaan tahdostamme riippumatta. Bruno muistuttaa essees-
sään sitomisen taidosta (De vinculis in genere), ”ettei sitovalle
toimijalle ole mahdollista sitoa mitään itseensä ellei sitoja itse
tule sidotuksi sidottuun”27. Tämä nostaa esiin Brunolle keskei-
sen toimijuuden ongelman. Toimija kuvitellessaan todellisuu-
den statuksen olevan jotain muuta kuin fantasmaattista, tulee
sidotuksi fantasmoihin ja menettää kykynsä vaikuttaa niihin.
Toisin sanoen toimijan toimijuus ”vuotaa” fantasmaattiselle ta-
solle. Mikä oli ennen pelkästään mielikuvituksen luomus, fan-
tasma, muuttuu näin toimijaksi ja entisestä toimijansa tulee näi-
den fantasmojen konemainen toistaja. Näin herra-renki-suhde
kääntyy päälaelleen.

Bruno toteaa, että silloin tällöin syntyy henkinen ja mysteeri-
nen sidos, jossa se joka sidotaan ei ole tietoinen sitojastaan.28

Ajatus Brunosta on usein tämänkaltainen mysteeri, kun hänen
identiteettinsä vääristyy taittuessaan lukusiten kertomusten, tul-
kintayritysten ja aikakausien vaihtelujen prismassa. Tietyllä ta-
voin meistä tietämättämme tulee Brunon olemukseen ja ajatte-
luun sidottuja. Ajatus Brunon henkiinjäämisestä tuntuu tieten-
kin modernista tarkkailijasta lähinnä huvittavalta. Moisen aja-
tuksen sinnikäs julkituominen johtaa lopulta hämmentynee-
seen ja kiusaantuneeseen älylliseen vastarintaan. Ajatus voidaan
tulkita positiivisesti allegorisena tai metaforisena kielenkäyttö-
nä. Voimme sanoa, että Bruno jäi elämään muistoissamme, ja
että jokainen hänen kirjoituksiensa uudelleen tulkinta on eräällä
tavoin hänen kuolemattomuutensa vahvistamista. Mutta Bru-
non ajatusten valossa hänen henkiinjäämisensä, muussakin kuin
metaforisessa mielessä, on myös mahdollinen. Tällainen toisen-
lainen henkiinjääminen on perusteltavissa Brunon omien käsi-
tysten avulla.
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