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Nyt pitäisi olla mainio tilaisuus puhua 
Ecce homosta, vaihtaa ajatuksia elämäkerral-
lisuuden merkillisestä ilmiöstä. Tekijyyden 
syrjäytystä ja palautusta kirjan mittaisesti 
käsitellyt ja Nietzschen vastaanottohisto-
rian eettisestä kiinnostavuudesta huomaut-
tanut brittitutkija saapuu seminaarivie-
railulle Suomeen!. Hyvä sauma kysyä 
nietzscheläisen ’refl eksiivisyyden’ suhteesta 
muihin myöhäismoderneihin itseensäviit-
taavuuksiin. Oikea paikka keskustella siitä, 
kuinka Nietzschen ironiset operaatiot itse-
tajuistumisen saralla on huomioitu hänen 
lukijoittensa parissa. 

Miellyttävää mahdollisuutta, ja muka-
via mutkia matkaan, lupaa Seán Burken 
särmikäs kirjoitustapa. Monipuolisessa ja 
taiten kehitellyssä kirjassaan The Death 
and Return of the Author (!%%"/!%%&) Burke 
torjuu sangen suoraviivaisesti poststuktura-
listiset Nietzsche-tulkinnat, joiden nojalla 
tämä muka pohjusti tekijän kuolemaa". 
Hän lainaa usein lainattua Nietzsche-pät-
kää, jossa ”tähänastiset suuret fi losofi at” 
mainitaan ”laatijoittensa tunnustuksiksi ja 
erään lajin tahattomiksi, epähuomiossa 
tehdyiksi mémoires’eiksi”$. Toisaalta Burke 
on teroittanut, että ”elämän ja teosten yh-
teenlankeaminen avaa väylän tulkinnalle 
ja tutkimukselle, ei arvottamiselle”'.

Seminaarivieras kaivaa lentolaukustaan 
reilun valikoiman natsien Nietzsche-intoi-
luja. Rosenberg piti radiopuheen... Härtle 
nimitti suureksi liittolaiseksi henkien tais-
telussa... Bäumler esitti yhteis-Heilia Adol-
fi lle ja Friedrichille... Kevennykseksi Burke 
tarjoaa esimerkkejä Nietzschen pompöö-
sien puheiden ja niiden kolkon kaiun rii-
tasoinnusta. Saksalaisjuntti kuvitteli ole-
vansa aatelinen puolalainen... Meuhkasi 
maailmanmaineestaan, vaikka Hyvän ja pa-

han tuolla puolen myi muutaman kappa-
leen... 

Ei taida tulla mitään hyvää tekevää 
chättiä. Tulisiko edes herrasmiesmäistä vi-
noilua, ellei poolon ja kriketin, niin lage-
rin lomassa. Tullaan siksi, mitä ollaan.

Kirjallisuusmies

Irlantilaiseen perheeseen Walesissä synty-
nyt, Canterburyssä, Edinburghissä ja Lon-
toossa asunut ja nykyään Durhamin yli-
opistossa opettava Seán Burke kertoo, 
kuinka hän ennen väitöskirjaa ja akatee-
mista virkatyötä tapasi kirjoittaa ammatik-
seen ja huvikseen lehtijuttuja, draamaa ja 
runoja. Ympyrä sulkeutui, kun hän vast-
ikään julkaisi romaanin(.

Opilliset artikkelit ja tutkijanuran tä-
hänastinen pääteos, häthätää kolmekymp-
pisenä kirjoitettu The Death and Return of 
the Author ovatkin sanastollisesti rikkaita, 
tyylillisesti hallittuja ja hienostuneesti laa-
dittuja tekstejä. Lähietäisyydeltä Burke te-
kee ujon vaikutelman, tukeutuu sofi stikoi-
van snobbailun sijasta mieluusti arkijär-
keen, jonka rekisteri sallii vuoropuhellessa 
karheammatkin sävyt.

Nietzsche on aina lymynnyt punaisena 
lankana Burken tekijyystutkimuksissa. Pu-
reutuvathan ne Barthes-Foucault-Derrida-
akselin Nietzscheä käyttäviin keskustelui-
hin. Jo aiemmin, henkilöhistoriallisemmin, 
Nietzsche auttoi Burkea ”siirtymään roo-
malais-katolisuudesta vapaamieliseen maal-
liseen agnostisismiin”. Tämä ei tarkoita, 
että katolisuus hänessä olisi voitettu kanta. 
Yhtä kaikki jos Jim Morrison sysi nuorta 
Burkea kohti Nietzscheä, Nietzsche työnsi 
edelleen päin Sofoklesta, Platonia ja mo-
nia muita.

alettiin liittää subjektiiviseen yksilölli-
syyteen. Luomuksensa ylittävä ja siinä 
samanaikaisesti kaikkialla läsnäoleva ju-
malatekijä identifi oitiin kirjallisuudessa 
koko teokseen, vaikka tekijää ei ollut 
teoksessa nähtävissä.

Toisin sanoen romanttinen tekijä 
on yhtaikaa subjektiivinen ja persoona-
ton. Burken mielestä juuri tämänkaltai-
nen tekijyys kaikuu yhä !%##-luvulla 
niin T. S. Eliotin impersonalistisessa teo-
riassa ja uuskritiikissä kuin henkilöimät-
tömyyden viimeisessä instanssissa eli 
Barthesin esseessä ”Tekijän kuolema”. 
Tekijä on etännytetty niin teoksestaan 
kuin maailmasta.

Metodologian ongelmat

Empiirinen tekijä ja tekijän elämä, biog-
rafi a, ovat yhä vielä kirjallisuudentutki-
muksen tekijäkeskustelujen ongelmia. 
Tutkimuksessa ei Burken mukaan olla 
kyetty ylittämään transsendentaalisen ja 
empiirisen tekijän välistä kuilua, vaikka 
viimeisen vuosikymmenen aikana teki-
jää on ryhdytty paikantamaan uudel-
leen erilaisissa kontekstuaalisissa suun-
tauksissa. Tekijä kutsutaan esiin ikään 
kuin sillaksi tekstin ja sen materiaalisten 
tuotanto-olosuhteiden välille, mutta sa-
malla esiin kutsuttu tekijä peruutetaan 
humanistisen ideologian tuotteena. Te-
kijä herättää luottamusta mutta myös 
hämmennystä.

Burke itse peräänkuuluttaa pai-
kannettua tekijää tutkimukseen ilman 
perinteistä biografi stista palauttamista. 
Mutta kaikenkattavaa metodologista 
ratkaisua elämän ja teoksen yhdistämi-
seen ei Burke itse pysty tarjoamaan. Hä-
nen oma mielenkiintonsa on kokenut 
eettisen siirtymän ja nyttemmin hän 
keskittyy kirjoittamisen etiikkaan ja kir-
jallisiin perintöihin mm. Nietzschen ja 
Paul de Manin tapausten kautta.

Tekijän ja teoksen yhdistämisen oh-
jeeksi Burke tarjoaa tapauskohtaisuu-
den: eettinen tutkija voi vain edetä 
teksti tekstiltä, tilanne tilanteelta. Mal-
linnettua tekijäkonstruktiota tai edes te-
kijätutkimusta ei ole, mutta tarve teki-
jän henkiin herättämiseen ja uudenlai-
seen syntymään pysyy.

Kirjallisuus
ks. oheisen haastattelun viitteet

JARKKO S. TUUSVUORI

Arvoitus nimeltä ”Nietzsche” 
– Tuokio Seán Burken seurassa
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”Kirjallinen” laatupiirre Burken lau-
seessa, kiinnostuksissa ja toimenkuvassa 
on siksi ilmeinen, että herää kysymys hä-
nen viihtymisestään brittifi losofi an koti-
kentillä. Burke viittaa Russellilta, Wittges-
teinilta ja Popperilta innoituksensa nou-
taneeseen hankkeeseen, jossa fi losofi a piti 
siistimän bergsonilaisuuden ja heideggeri-
laisuuden kaltaisista sotkuista. ”Kehkeytyi 
periaate, jonka mukaan esimerkiksi Hei-
deggerin ajattelu ei ollut epätotta, vaan 
mieletöntä. Tietyt väittämät vain olivat kai-
kesta merkityksestä tyhjentyneitä. Sellaisia 
ei käynyt kiistäminen tai vastustaminen. 
Piti piitata yhä vähemmän. Kenenkään ei 
sopinut ryhtyä tai sekaantua mihinkään 
tällaiseen.”

Katolilaisena teininä Burke koki tar-
vitsevansa hieman toisenlaista nostatusta 
mielikuvitukselleen. ”Paratiisi ja Lucifer ei-
vät hevin vaihdu ’jos-ja-vain-jos-lumi-on-
sitä-eikä-tätä’ -tyyppiseen analyysiin”, hän 
puntaroi. ”Ylevä ei noin vain korvaudu vä-
himmäismääräisellä”. Muualta kantautui 
vetovoimaisempaa viestiä: muiden muassa 
Nietzsche puhui suulla suuremmalla kult-
tuurista ja myyteistä. Hän nautti ja har-
joitti ”täyttä kirjoittajan vapautta”. Mitään 
ei ”tarvinnut oikeuttaa, kun ei lähdetty 
’propositio A, tarkennus !, kehittely "’ -lin-
jalle”. Burken sanoin Nietzsche ”kirjoitti 
mitä mieleen juolahti pitkillä pähkähul-
luilla kävelyillään”.

Vapaus ja vastuu

Burke alleviivaa saksalaisen idealismin pe-
rinnettä Nietzschen taustalla. Unelma suu-
resta fi losofi sesta runosta elää ja uusiutuu 
nietzscheläisissä kokeiluissa. Analyyttisen 
fi losofi an niukkaan ja tiukkaan disipli-

naarisuuteen verrattuna tässä suunnassa 
häämötti monimuotoisten diskurssien sa-
manaikaisuus. Lukijaansa odotti joukko 

”kiehtovia ja kummallisia tekstejä”. Aukesi, 
Burke virkkoo, ”lajityyppien ulappa”. 

Hänen oma kirjoittamisensa on sel-
keää ja lujaa. Onneksi ainakin nyt puhe 
kulkee poukkoilevammin. Ranskan genre 
on Burken mielisanoja. Jos tekstuaalinen 
avomeri hurmasi hänet nuorena, lajityyp-
pien ja tyylilajien erottuvuuskysymys nousi 
myöhemmin hänen eettisten tarkastelu-
jensa keskiöön. Burken mukaan ”genre on 
sopimus”. Nietzscheläinen sekatyyli vaatii 
paitsi esteettistä ihailua, myös eettistä poh-
diskelua.

Mutta eivätkö Nietzschen akateemisen 
fi losofi an kannalta vaateliaat tekstit juuri li-
sää lukijan valppautta eri lajityypeille ja eh-
käpä diskurssietiikallekin? Burke nyökkää, 
vaan ei tingi ongelmanasettelusta. Hän 
myöntää, etteivät fi losofi t juuri perusta 
genreistä. Niiden tunnistamisesta koetaan 
luultavasti olevan turhan lyhyt matka sen 
tunnustamiseen, että fi losofi a ei ole Totuu-
den puhumista, vaan samalla viivalla ”jon-
kun eeppisen pastoraalin kanssa”. Äkkiä 
sukellettaisiin instituutioiden, diskurssien, 
genrejen oseaaniseen sekamelskaan. Olisi 
vain ”tiettyjä tapoja kirjoittaa”. 

Jotain siis on tallella Burken innostuk-
sesta ahtaasta fi losofi akäsityksestä erkane-
viin fi losofi suuden muotoihin. Parhailla 
niistä saattaa tehdä pilaa tuosta umpimie-
lisimmästä fi losofi asta. Mutta genren vä-
hättely näyttäytyy Burken silmissä Nietz-
schen raskaana eettisenä erheenä. 

”Jos hän olisi laatinut suurteoksen ni-
meltä Hämmästyttämisen taito ja vienyt oi-
keasti kirjoittamansa kirjat sen suojiin – 
osa !: Tragedian synty, osa !$: Hyvän ja pa-
han tuolla puolen ja niin edelleen – silloin 

hän olisi tehnyt kunnollisen sopimuksen 
lukijoiden kanssa. Ja minäkin olisin eetti-
sesti tyytyväinen.” 

Kun Hyvän ja pahan tuolla puolen sai 
Nietzscheltä alaotsikon Alkusoitto tulevai-
suuden fi losofi aan, genremääre itsessään es-
tää Burken mukaan rajoittumasta tekstin 
suloiseen ihmeteltävyyteen. Se vaatii tut-
kimaan sekä noiden Nietzschen kirjoitus-
ten sisältämiä uuden ajattelun siemeniä 
että kylvön myöhempää korjuuta – niit-
täjäisiä pahimpienkin viikatemiesten kes-
kuudessa. 

Etiikka ja moralismi

Burkea pitelevät pihdeissään Nietzschen 
(Marxin, Hegelin jne.) kirjoitusten ”poliit-
tiset seuraamukset”. Hän ei antaudu re-
septioestetiikan detaljikysymyksiin tai pun-
nitse ’vaikutuksen’ käsitettä. Yhtä usein 
kuin sanaa ”seuraukset” (consequences), hän 
käyttää ilmaisuja ramifi cations (”uudelleen-
tekemiset”, ”haaroittumiset”) ja appropria-
tions (”omimiset”). Näin puhe jonkin teks-
tin seurauksista on puhetta kaikesta, mitä 
se tuo tullessaan tai mikä seuraa sen 
myötä. 

Yhtäältä Burke voi todeta, että ”ei ole 
suoraa kytköstä Nietzschen tekstien ja pa-
himpien, kammottavaakin kammottavam-
pien kansallissosialististen väärinkäytösten 
välillä”. (Eikä ole käypää perustetta miel-
tää Marxia vankileirien saariston takuumie-
heksi.) Toisaalta hän jatkaa: ”epäilemättä 
heidän sanansa olivat omiaan [lent themsel-
ves; ”lainasivat itsensä”] omittaviksi”. Kun 
natsit kajosivat Nietzscheen, tämä oli Bur-
ken sanoin Nietzschen ”diskurssin tarkoit-
tamaton kielteinen seuraamus”. Tapahtui 
mikä tapahtui, peruuttamattomasti. Niin 
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mukavaa kuin olisikin ihastella silkkaa aja-
tusten rikkautta, eettinen huoli ei väisty.

Burke jakaa seminaarilaisille pari lius-
kaa lainauksia, joista useissa tunnetut nat-
sit kehaisevat vanhaa viiksiniekkaa kuin iso-
veljeään. Hän alustaa aiheesta ”Nietzsche 
Auschwitzissa” ja pyytää kuvittelemaan fi -
losofi n !##-vuotissyntymäpäivää Saksassa 
!%''. Sankari ilmaantuu paikalle samassa 
kunnossa, jossa hän kirjoitti Ecce homon al-
kuun kiitollisuudestaan elämälle ja ennusti 
nimensä yhdistymisen historian mullistuk-
siin. Mitä hän olisi mahtanut tokaista, 
Burke kehottaa miettimään, ”joutuessaan 
kohtaamaan sanomistensa seuraamukset”.

Alustajan oma vastaus on selvä. Nietz-
sche olisi toivonut, ettei hänen nimeään 
olisi sekoitettu kauheuksiin. Ettei olisi 
ikinä kirjoittanut riviäkään. Että voisi kään-
tää ajan pyörää.

Kuulijat vakuuttuvat ’kirjoittamisen 
etiikan’ painavuudesta. Mutta mitä ’luke-
misen etiikkaa’ tapausselostus edustaa? Yl-
lyke teoriasovellukseen näyttää otetun Ecce 
homon tragediakirja-arvion kohdalta. Siinä 
ehdotetaan sadan vuoden kaukokatsetta 
ja ounastellaan ”uutta elämän puoluetta”, 
joka on tuhoava loiset. Vaikea väittää vas-
taan, kun Burke sanoo, ettei kirjaa voi lu-
kea ajattelematta natsien hirmutekoja. 

Vaan eikö täytyisi muistuttaa Nietz-
schen kritiikistä saksalaista nationalismia 
vastaan ja hänen luonnehdinnastaan an-
tisemitismistä ”pahana ja likaisena liik-
keenä”? Eikö pitäisi kysyä, kuinka kes-
keisiä Nietzscheltä otetut ja ajan oloon 
muuntuneet ainekset oikein olivat natsi-
ideologiassa? Eikö tulisi painottaa, että 
syyllisyyskysymystä on puitu jo vuosikym-
meniä? Eikö olisi käännettävä katse to-
dellisiin omimisdebatteihin, vaikkapa vuo-
den !%$& Pariisiin, jossa Saksasta paenneet 
Horkheimer ja Marcuse tuoreeltaan tyr-
mäsivät natsien Nietzsche-luennat viheliäi-
sinä vääristelyinä?)

Burke myöntää auliisti esityksensä epä-
tasapainon. Keskiössä pysyy yksinäinen ky-
näilijä ja hänen lopputuotteensa kohtalo. 
Burke antaa ymmärtää, että tulkintakamp-
pailut ovat asia erikseen. Viittaus niihin 
ei päästä ketään kirjoittajaa pälkähästä. Ja 
tuo päläs – se on kunkin ajattelussaan ete-
nevän itselleen valitsema koko suksintaka-
lusto ja lykintätyyli, joista juontuu lumeen 
jäävä tola ja perässähiihtäjäin päähänpäl-
kähdykset.

’Eettinen huoli’ ei siis olisi sivistynyt 
tapa joko verhota moralistisia ennakko-
luuloja tai  välttyä puisevilta lähiluvuilta 
ja raskailta reseptiohistoriallisilta selvityk-
siltä. Burkelle kysymys Nietzschen ”vas-

tuusta” on yhtä aito kuin avoinkin: ”En 
osaa päättää. En varmaan koskaan pysty 
päättämään.”  

Povaus, uho, piruilu

Jonkinmoisina pohja- ja huippunoteerauk-
sina Nietzschen tuotannossa Antikristus 
saa Burkelta äkkituomion, Kohti moraalin 
genealogiaa pikakehut. Ecce homo taas on 

”niitä kirjoja, joiden seurassa olen elänyt” 
ja päälle päätteeksi ”melkoinen kummajai-
nen!” Leimautuessaan jonkun sana-, kuva- 
tai sävelteoksiin, Burke lisää, alkaa ennen 
pitkää kiinnostua oman fi ksaationsa koh-
teen elämästä.

Hetkittäin tuntuu siltä, että hän lu-
kee Ecce homoa haudanvakavana tunnus-
tuksena ja profetiana. Ohimennen hän ku-
vaa Gilles Deleuzen – jonka tokaisun mu-
kaan Nietzschen äärellä ei voi olla naura-
matta – asennetta ”vastuuttomaksi”. Hän 
sanoo, kuinka Deleuzen puhe Nietzschestä 

”sotakoneena”, voi maailmansotien jälkeen 
vain hyytää. Vastaavasti Derridan eettiset 
pohdiskelut Nietzschen ja natsien yhteyk-
sistä käyvät hyvin Burken pirtaan. 

Ei kuitenkaan unohdu ”suurenmoinen 
kirjoittaja”. Burken mukaan Nietzschen 
kirjoitukset riemastuttavat aina: ”Eivät ne 
ikinä huonoja ole”. Vihoviimeisetkin kir-
jat kimmeltävät: ”Joka sana on lahja”. Yksi-
puolisuusvaikutelmaa vastaan Burke vielä 
toteaa, että ”kaikki Nietzschellä on kaik-
kea yhtaikaa”.

Lentäville lauseille tyyppiä ”olen dyna-
miittia” hän karkeistaa kaksi luentamallia. 
Toinen innostuu niiden vaikuttavuudesta, 
ajatuksia herättävästi energiasta. Toinen 
näkee niissä pelurin uhkayrityksen. Näi-
den lukutapojen – romanttisen ja kyyni-
sen – välissä Burke kokee itse huojahtele-
vansa. Ajatuksesta, jonka mukaan Nietz-
schen kärjekkäimmissäkin polemiikeissa 
näyttäytyisi perifi losofi nen ja metalingvis-
tinen merkitysten koettelu, hän ei ensi hä-
tään innostu.

Burken katsannossa Nietzscheltä ei 
erotu ”mitään yhtenäistä intentiojoukkoa”. 
Samaan hengenvetoon hän kuitenkin esit-
tää, että Nietzschen ”ainoa tarkoitusperä” 
oli itse asiassa ”ehdoton, lohduton tun-
nustetuksi tulemisen tarve”. Toisin ilmais-
ten: ”halu saada nimensä historiaan Sokra-
teen, Kristuksen, Platonin, Shakespearen 
ja Schopenhauerin rinnalle”. Tai: ”tahto 
maineeseen”.

Paljaaltaan tämä olisi pinnalliseen ja 
yksioikoiseen tulkintaan perustuva töke-
rön biografi (sti)nen väite tai silkkaa här-

näystä*. Burke on kuitenkin vasta pääse-
mässä vauhtiin. Hänen mukaansa ”Nietz-
sche ei oikeastaan tiennyt, mihin itse täh-
täsi.” Ennen kuin huomataankaan, Burke 
siirtyy omin päin aprikoimaan Nietz-
schen todellistakin todellisempia tuntoja 
elämänsä ja uransa tilinteon hetkellä. Kir-
joittaja on uinut kirjoittajan liiveihin ja 
mennyt pidemmällekin, toisen nahkoihin. 
Olihan sentään sovittu vapaamuotoisesta 
tarinointituokiosta – ja noudatettu tiu-
kasti Deleuzen nauru-ukaasia.

Natsit vielä kerran

Mutta ensin Burke esittää, että Nietzsche 
ei pyrkinyt mihinkään ”vapaasti seisovaan 
kontemplaatiokohteeseen”. Kuten Marx, 
hän halusi, että vastaisuus, jälkimaailma, 
tulevat päivät ja polvet täydentäisivät hä-
nen fi losofi ansa. Hyvää tekstiä tärkeämpi 
olisi sen aiheuttama poliittinen muutos tai 

”sen historiallinen toteutuma”.
Vedonlyöntitulkinnan mukaan surku-

teltavaan jamaan ajautuneen Nietzschen 
voi arvella arvelleen, että jonkin todennä-
köisyyden mukaan ”minun retoriikkani, 
minun kuvainraastoni – minun demokra-
tiavihani” löytäisi vielä käyttönsä. Se olisi 
yhdistyvä maailmassa silmin nähden osak-
keitaan nostavaan sotaisuuteen ja vallanah-
neuteen. Jotakin oli murtautumassa esiin, 
kaikkien huulille. Toiveikkaan ounasteli-
jan etiäinen sanoo tällöin: vielä tuntemat-
tomat sanani verestä ja väkivallasta voitai-
siin, jos kaikki menee kohdalleen, liittää 
tuon jonkin osaksi. Tämän natsit, Nietz-
schen sisko etunenässä, Burken mukaan 
tekivätkin.& 

Johdonmukainen ilmaisu Burkella on 
näillä kohdin to graft (upon). Teonsanan 
tapaa puutarhurin oksastuksissa tai kirur-
gin elinsiirroissa. Jokin vieras, mutta lii-
koja hylkimätön osa liitetään mukaan eli-
melliseen kokonaisuuteen.

Nietzschen sotaisuudessa on Burken 
mukaan tuiki tavanomaista oman tilan rai-
vausta. Aristoteles suomi Platonia, Scho-
penhauer Kantia, brittiromantikot Milto-
nia. Tämä on huutoon vastaamista. Oman 
huudon kaiut ovat asia erikseen. Muiden 
muassa Martin Jayn esittämää ajatusta 
mukaillen Burke toteaa, ettei jostakin J. 
S. Millistä voida edes kuvitella katastro-
faalista tulkintaa, joka muistuttaisi Nietz-
schen tekstien ja natsipropagandan suh-
detta.

”Meidän on otettava huomioon Nietz-
schen teosten kokonaisuus, mitä kukaan 
ei näytä tekevän”. Burke pitää natsikytken-
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nän sivuuttamista paraatiesimerkkinä va-
likoivasta lukemisesta. Joku Walter Kauf-
mann oli niin innostunut rehabilitoimaan 
Nietzschen suurena ajattelijana, että hä-
nen suorastaan täytyi sivuuttaa tämän pa-
himmat päästöt silkkana nolona sekundaa-
rikuonana. 

Burke kiinnittää oikeutetusti huomiota 
Kaufmannin tuottamaan puhto-Nietz-
scheen, vaikka näin uhkaakin latistua Kauf-
mannin tärkeä purkutyö aiemmasta törky-
Nietzschestä eroon pääsemiseksi. Samalla 
Burken oma Nietzsche-luenta kiinnittyy 
yksiniittisesti saksalaisen idealismin ja sak-
salaisen fasismin akselille. Painopisteiksi 
valikoituvat romantiikka, estetismi ja mi-
litantti voimapolitiikan fl irttailu. Kontraa-
vat tai kokonaan toisenlaiset ulottuvuudet 
Nietzschellä (ironia, skeptisismi, kritiikki, 
yksityiskohtaiset fi losofi set tai fi lologiset 
asiakysymykset) sulkeistuvat.

Niin tai näin Burken mukaan on 
melko selvää, että Nietzsche ei olisi halun-
nut teksteilleen sellaista vastaanottohisto-
riaa kuin mikä niille koitui. Häntä ei pidä 
tuomita pahana kirjoittajana. Sen sijaan 
eettisestä näkökulmasta käy päinsä todeta, 
että hänen olisi pitänyt olla huolellisempi 
kirjojaan kirjoittaessaan.

Orjantappuraseppele

Ikivanha englannin sana eerie toistuu, kun 
Burke luonnehtii Ecce homossa kumajavaa 
puheääntä. Se tarkoittaa oudon tai kornin 
karmivaa, pimeän peljättävää. Varmem-
maksi vakuudeksi Burke nimittää kirjan 
otetta ”patologiseksi”. Hänen mukaansa 
hysteerisyys on kuitenkin ”tekstuaalinen il-
miö”. Näin Burke ei myönnä rikkovansa 
burkelaista etiikkaa vastaan eli arvotta-
vansa Nietzschen myöhäistekstejä niiden 
kirjoittajan sairauden valossa%.

Vihdoin hän huomauttaakin, viileän 
kevyesti, että Ecce homo johtaa kiehtoviin 
kysymyksiin ’tekijän’ (auto) ja ’elämän’ 
(bios) ”yhteispelistä”. Tätä lajia olisi odot-
tanut enemmänkin!#, mutta juttutuokion 
hengeksi Burke on kuitenkin käsittänyt 
ja säätänyt keskittymisen toisiin kysymyk-
siin. Näitä ovat hänelle läheiset kirjallisen 
perinnön etiikka sekä kirjoittajuus. Hän 
alkaa ajatuskokeilla Nietzschen tilannekat-
sausta vuodelta !&&&. 

Oireellista Ecce homossa on Burken 
mielestä liuku elämäkerrasta kirja-arvioi-
hin. Kuin lapsi, joka jää yksin leluineen, lu-
kijakuntaa ja kriitikoita vailla oleva Nietz-
sche alkaa itse lukea ja arvostella kirjojaan. 
Siinä missä Tragedian synty sai toisen pai-

erkaannuttaminen toisistaan on eettisesti 
taantumuksellista.” Ja yhä toisin sanoen: ”Tie-
tous henkilökohtaisuuksista voi olla arvo-
kasta, kun määritetään vilpittömyyttä, jolla 
henkilö kannattaa jotakin uskomusjärjestel-
mää, mutta se ei voi mitenkään määrittää 
tuon järjestelmän itsensä asemaa.”

(.        Sean Burke, Deadwater. Serpent’s Tail, 
London "##". Tylyn mustan pokkarin mur-
hainen tarina mahtuu !&) sivuun, kiitos 
vuolaan sijasta vähäksi vuollun puhunnan. 
Kovassa keitossa Cardiffi n kujilla kiehuu 
myös runollisia sattumia.

).       Nietzschen antisemitismikommentti on kir-
jeestä siskolleen helmikuussa !&&). Paras 
Nietzschen vastaanottohistorian tutkimus on 
Steven E. Aschheim, The Nietzsche Legacy in 
Germany !"#$-!##$. University of California 
Press, Berkeley & Los Angeles !%%". Kriitti-
sen teorian klassikoiden kommentit sisälty-
vät Zeitschrift für Sozialforschungin VII vuosi-
kertaan.

*.        Ollaan kovin kaukana Burken !%%"/!%%%, !&%, 
omasta luonnehdinnasta: ”Ecce homon teki-
jän kunnioitusta herättävän monisyinen ja 
transgressiivinen subjekti”.

&.      Vrt. Tere Vadén: ”Missä määrin Friedrich 
piittasi siitä, millainen [Ecce homossa ennus-
teltu, sen tekijää koskeva tuleva] muisto on, 
kunhan se on muodollisesti dynamiittia”. Eli-
sabeth Nietzsche -kirjan arvio, niin&näin, 
'/#".

%.      Vrt. Burke !%%(/"###, $#*, ’olennaisen Nietz-
schen’ ongelmasta: ”missä määrin meidän on 
oikeutettua sallia Nietzschen elämäkerran sil-
miinpistävien, henkistä romahdusta koske-
vien yksityiskohtien määrätä omia eettisiä ja 
arvottavia panostuksiamme teksteihin, jotka 
kantavat hänen nimeään?”

!#.      Ks. Burke !%%(/"###, $#*: ”Nietzschen 
asemaa fi losofi sena kirjoittajana [author] 
monimutkaistaa suuresti se, kuinka hänen 
työssään omalaatuisella tavalla sekoittuvat 
yhteen itse-julistus ja fi losofi nen pohdiskelu 
tai kirjallinen luominen ja älyllinen kri-
tiikki.”

Kirjallisuus

Burke, Seán !%%", The Death and Return of the 
Author. Criticism and Subjectivity in Barthes, 
Foucault and Derrida. ". p. (!%%&). Edinburgh 
University Press, Edinburgh !%%%.

!%%', ”The Ethics of Reading”. Teoksessa Author-
ship (!%%(/"###), "&(-%!.

!%%(, Authorship. From Plato to the Postmodern. A 
Reader. Edinburgh University Press, Edin-
burgh "###. [Burken alkusana, yleisjohdanto 
ja viisi osakohtaista esipuhetta sekä kirjoituk-
sia seuraavilta: Platon, Minnis, Sidney, Young, 
Shelley, Mallarmé, Freud, Eliot, Tomashevski, 
Wimsatt & Beardsley, Poulet, Hirsch, Derrida, 
Barthes, Bloom, Gilbert & Gubar, Cixous, 
Jardine, Miller, Sartre, Macherey, Foucault, 
Nesbit, Pease, Fhlathúin, Burke, Rorty, Mon-
taigne, Descartes, Nietzsche, Borges.]

noksensa esipuheeseen !&&) Burken mie-
lestä vielä ”briljanttia, terävää itse-eritte-
lyä”, Ecce homon kirjaesittelyt ovat – ”ros-
kaa! Ja kun Nietzsche pääsee [Also sprach] 
Zarathustraan, hän ei jaksa enää itsekään: 
tarjolle pannaan pelkkiä pitkiä lainauksia!”

Kunhan hekottelusta on toivuttu, 
Burke ponnistaa hyppyyn, joka päättyy 
Nietzschen housuihin ja kenkiin. Tällaista 
roolirunorohtoa tarjottiin turkulaisessa Ap-
teekissa viime joulun alla, jos vain baarin 
hälinän seasta sanat oikein erottuivat:

”Hän ei osaa sanoa, mitä tarkoittaa. Hän 
ei tiedä sitä itsekään. En pääse jyvälle 
tästä. En tiedä, mitä ihmettä oikein olen. 
Tulevaisuus pankoon minut paikalleni. 
Nietzsche ikään kuin sanoo, että koko 
kuvio on yhtä pirunmoista sotkua. En 
saa sitä kursituksi kokoon. En tajua teko-
jani. Jätän homman teille muille. Lyk-
kään merkitykseni huomiseen. Se ei ole 
hallussani. Tiedän vain, että olen melko-
moinen valopää. Ja että olen kirjoittanut 
nämä tekstit, nämä omituiset, loistavat, 
ravistavat tekstit. Mitään ohjaavaa, hallit-
sevaa tarkoitusta ei niiden takaa löydy. 
Eikä niiden keskeltä tapaa osoittimia, ei 
tienviittoja.”
   

Viitteet
!.       The Resurrection of the Literary Author 

[Tekijän ylösnousemus]. Colloquim. Turun 
yliopisto, kotimaisen kirjallisuuden laitos, 
!).-!*. !". "##".

".       Burke !%%"/!%%%, !!"-$: ”Nietzschen virheelli-
nen vastaanottaminen proto-dekonstruktio-
nistina, joka kannattaa tekijän häivyttymistä, 
seuraa suoraan tämän erottelun sivuuttami-
sesta [:] [V]astakkain on kaksi selkeästi eril-
listä subjektiviteettia: transpersonaalinen, yli-
maallinen, normatiivinen ja formaalinen sub-
jektiivisuus; maallinen, biografi nen, halun 
subjekti, paremman sanan puutteessa ’mate-
riaalinen’ subjekti.” Burken kärkevän näke-
myksen mukaan Nietzschen vastarinta meta-
fyysisen perinteen ulkomaailmallisia dis-
kursseja vastaan näkyy selkeimmin tavassa, 
jolla hän kirjautti tekijäsubjektin sisään 
fi losofi seen järjestelmään. Ks. myös Burke 
!%%(/"###, xxv.

$ .       Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, § ), 
KSA (, s. !%. Vrt. oheisen Burke-käännöksen 
viitteisiin.

' .       Burke !%%'/"###, "&&, jatkaa vielä: ”Niin 
kauan kuin tutkitaan jonkin diskurssin ja 
sen tuottajan välistä suhdetta eettisesti vas-
tuullisella tavalla (eli selvittäen biografi sia 
ja historiallisia olosuhteita, joissa jokin eetti-
sesti kysymyksiä herättäviä diskurssi pantiin 
kokoon) eikä luisuta arvottamistavoitteisiin 
(esimerkiksi Paul de Manin sota-ajan töiden 
käyttämiseen hänen myöhemmän tuotan-
tonsa arvon vähentämiseksi tai ylimalkaan 
arvottamiseksi), tekstin ja allekirjoittajan 
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