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Australialaisen N ew South Wales
-yliopiston filosofian professuurista
vastikään eläkkeelle jä ä n y t
G enevieve Lloyd vieraili H elsingin
yliopistossa toukokuussa. Lloydin
tunnetuin teos lien ee vastikään
suom ennettu Man o f Reason
(1984) (Miehinen järki, suom.
M arjo Kylmänen. Vastapaino,
Tampere 2000), jossa Lloydselvittää jä rjen j a sukupuolen
sym bolisia yhteyksiä länsim aisen
filosofian historiassa. M iehinen
järk i -teoksen jälk een Lloyd on
julk aissut useita Spinozaa j a
Descartesia käsitteleviä
tutkimuksia.

Laura Werner (LW): Millaisena näette
feministisen filosofianhistoriallisen tutki
muksen aseman suhteessa muihin tapoihin
lukea filosofian historiantekstejä?
Genevieve Lloyd (GL): Olen käsitellyt eri
laisia strategioita lukea filosofian historiaa
viime aikoina erityisesti artikkelissani "Feminism in the history of philosophy”
(2000). Yritän siinä suhteuttaa erilaisia fe
ministisiä filosofian historian luentatapoja
laajempaan metodologiseen keskusteluun
siitä, millaista toimintaa filosofian historia
on. Tarkastelen erityisesti Richard Rortyn
artikkelia ”The Historiography of Philo
sophy: Four Genres” (1984), jossa esitetyis
tä filosofianhistoriallisista genreistä tai
lähestymistavoista erityisesti kaksi auttavat
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ymmärtämään esiinnousseita feministisiä
strategioita.
Rorty nimeää nämä kaksi lähestymistapaa
filosofian historiaan "menneisyyteen keskit
tyväksi” (past-centered) ja "nykyisyyteen kes
kittyväksi” (present-centered) lähestymista
vaksi. En edes yritä tavoittaa tässä Rortyn
kuvauksiin liittyvää suurenmoista ironiaa.
Erottelun ydin on, että menneisyyteen kes
kittyvässä lähestymistavassa filosofian histo
riaan tutkija ikään kuin kuvittelee palaavan
sa menneeseen ja pyrkii identifioitumaan
sen kanssa, mitä historiallinen filosofi yritti
tehdä, pyrkii selvittämään, mikä tämän filo
sofinen agenda oli, mikä esitettyjen kysy
mysten konteksti oli ja niin edelleen. Nykyi
syyteen keskittyvä lähestymistapa sen sijaan
pyrkii tuomaan historiallisen filosofin nyky
aikaan, osallistumaan nykyfilosofeille rele
vantteja kysymyksiä koskevaan keskuste
luun. Tämä erottelu on varsin hyödyllinen,
eikä vähiten sen vuoksi, että se kuvaa, kuin
ka olennaisesti filosofianhistoriallisessa työs
sä on kyse mielikuvituksen harjoittamisesta.
Nähdäkseni kontrasti erityisesti feminis
tisten lähestymistapojen ja kumman tahan
sa Rortyn erottaman luentatavan välillä on
siinä, että vaikka feministit ovat yrittäneet
lukea filosofian historiaa nykyhetkemme
kysymysten näkökulmasta, luulen että voi

sanoa, ettemme ole pyrkineet suhteutta
maan filosofian historiaa tämänhetkisen ammattifilosofian agendaan. Päin vastoin olemme
palanneet filosofian historiaan osaksi paetaksemme niitä varsin rajoittuneita ja rajoit
tavia filosofisia kysymyksenasetteluja ja vas
tenmielisiä lähestymistapoja filosofiaan, jot
ka assosioituvat nykyhetken suurelta osalta
miesvaltaisen ammattifilosofian käytäntöi
hin. Feministisissä lähestymistavoissa eri
tyistä mielestäni on se, kuinka ne ovat yrit
täneet suhteuttaa filosofian historian tekste
jä kysymyksiin, jotka ovat edelleen ajankoh
taisia, mutta kysymyksiin jotka eivät nouse
ammattifilosofian piiristä vaan välittömästä
nykyisyydestä, kulttuurisista, sosiaalisista ja
osaksi myös poliittisista konteksteista. Jälki
käteen tarkasteltuna näen pyrkineeni juuri
tähän M iehinen järk i -teoksessani: luke
maan filosofisen tradition tekstejä pitäen sa
malla silmällä nykyisiä sukupuolieroon ja
tasa-arvoon liittyviä kompleksisuuksia.
Toinen asia, jota haluan feministisissä lu
kemisen strategioissa korostaa suhteessa laa
jempiin historiografian kysymyksiin on,
että omalta kannaltani kaikkein hedelmälli
simmät ja eniten omaan työhäni vaikutta
neet strategiat ovat olleet niitä, jotka ovat
keskittyneet lukemaan filosofisia tekstejä pi
täen silmällä niiden kirjallisia ulottuvuuksia.

nozaa suhteessa Descartesiin ja pyrkii ta
voittamaan sen kontekstin, jossa Spinoza
muotoili filosofiansa. Se siis vaikuttaa ta
vallaan "menneisyyteen keskittyvältä”. Seuraava kirjanne C ollective Im aginings
(1999), joka on kirjoitettu Moira Gatensin
kanssa, taas vaikuttaa enemmän "nykyi
syyteen keskittyvältä”: se pyrkii selventä
mään nykyhetken kysymyksiä Spinozan
ajatusten avulla.

Tämä liittyy esimerkiksi Richard Rortyn
tiettyihin teksteihin. Rorty ei tietenkään ole
feministinen filosofi, mutta hänen työstään
löytyy yhtymäkohtia feministien mielen
kiinnon kohteiden kanssa. Yksi Rortyn es
seistä, "'Philosophy as a kind of writing”
(1982) liittää joitakin Jacques Derridan
kysymyksenasetteluita sen tunnustamiseen,
että filosofia tosiaankin on kirjoittamisen
tapa, ei ainoastaan kielellistä representaa
tiota tai läpinäkyvä ajattelun tapa, joka olisi
suorassa yhteydessä todellisuuteen. Haluan
korostaa, että feministiset lukemistavat ovat
huomioineet erityisesti filosofisiin tekstei
hin sisältyvää mielikuvituksen toimintaalaa, metaforien ja kuvallisuuden läsnäoloa.
Käsittelen "Feminism in history of philo
sophy’’ -artikkelissani myös filosofisten me
taforien merkitystä: sitä, mitä tapahtuu
tekstien lukemiselle kun keskitytään meta
foriin sen sijaan että ryhdyttäisiin argu
mentoimaan eri positioita.
LW: Kuinka sijoittaisitte omat Spinozatutkimuksenne suhteessa jakoon "nykyi
syyteen keskittyvän” ja "menneisyyteen
keskittyvän” filosofianhistoriallisen luku
tavan välillä? Vaikuttaa siltä, että P art o f
N ature (1994) keskittyy lukemaan Spi-

GL: Tuo on kiinnostava näkökulma. On
varmaankin totta, että kun aloin tutkia Spinozaa tarkemmin, en ajatellut työtäni eks
plisiittisesti suhteessa feministisiin kysy
myksiin. Part o f Naturessa on kohta, jossa
vertaan Spinozan ja Descartesin filosofian
seuraamuksia sukupuolieron ymmärtämi
sen kannalta, ja tuossa kohtaa käsittelen eks
plisiittisesti feministisiä kysymyksiä. Teos si
sältää Spinozan Etiikan luennan, jossa ko
rostan erityisesti viidennen osan päättävien
kappaleiden merkitystä, joissa Spinoza kä
sittelee tajunnan ikuisuutta. Part o f Nature
alkoi tutkimuksena Spinozan käsityksestä
tajunnan ikuisuudesta, mutta loppujen lo
puksi kirjoitin sen kokonaan uudelleen ja
keskityin tietoon itsestä Spinozalla ja
Descartesilla. En pitänyt kirjaa minkään tie
toisen feministisen strategian tuloksena ja
yllätyin suuresti kun sitä luettiin femi
nistisenä tutkimuksena. Kun nyt tarkastelen
asiaa, luulen että jatkuvuus aikaisemman
työni kanssa syntyi kiinnostuksestani mie
len eri aspektien keskinäiseen suhteeseen.
Filosofisessa traditiossa, jota tutkin M iehi
nen jä rk i-teoksessa, oppositiot järjen, mieli
kuvituksen ja passioiden välillä ovat varsin
polarisoituneet. Se, mikä minua erityisesti
kiehtoi Spinozassa - enkä tuolloin liittänyt
sitä aiempiin feministisen kiinnostuksen
kohteisiini —oli mahdollisuus ymmärtää sy
vemmin niitä filosofian historian paikkoja,
jolloin järjen käyttöä ei ole dikotomisoitu
vastakkaisena passioille.
Uusin julkaistu teokseni, yhdessä Moira
Gatensin kanssa kirjoitettu C ollective Im a
ginings, keskittyy tosiaan paljon eksplisiittisemmin lukemaan filosofisia tekstejä ny
kyisten kysymysten näkökulmasta. Yritäm
me siinä tietoisesti käyttää Spinozan filosofi
asta löytämiämme oivalluksia nykyisten,
erityisesti erilaisten vastuuta koskevien on
gelmien ymmärtämiseen. C ollective Im agin
ings pyrkii olemaan vakava ja skolaari tutki
mus Spinozan filosofiasta, mutta se korostaa
tiettyjä aspekteja Spinozan filosofiasta, ku

ten hänen näkemyksiään mielikuvituksesta,
joita useinkaan ei pidetä erityisen tärkeänä
hänen ajattelunsa ymmärtämiseksi. Kirja
tukeutuu Spinozan näkemyksiin mielikuvi
tuksesta pyrkimyksenään avata ja rikastaa
keskustelua nykyhetken poliittisista kysy
myksistä. Ainakin osa tästä käsittelystä ylit
tää australialaisen kontekstin, mutta ei ole
sattumaa että teos käsittelee eksplisiittisesti
Australian nykykeskustelua. Tässä mielessä
teos todella yrittää toteuttaa nykyisyyteen
keskittyvää luentatapaa ja lukea filosofian
tradition tekstejä päämääränä parempi kult
tuurinen itseymmärrys omasta nykyisyydes
tämme ja sosiaalinen kritiikki.
Näkemyksessä Part o f Naturesta esimerk
kinä menneisyyteen keskittyvästä luentatavasta on varmasti paljon totta, vaikka en
ollut aiemmin ajatellutkaan asiaa niin. Kyse
on tavallaan Descartesin lukemisesta Spino
zan kautta - niiden tapojen korostamisesta,
joilla Spinoza vei kartesiolaista filosofiaa
eteenpäin tehdäkseen jotain erilaista, sekä
niistä tavoista, joilla Spinoza omaksui kartesiolaisen filosofian käsityksiä samalla kun
hän mielestäni kunnioittaa Descartesin filo
sofian integriteettiä. Spinozan luenta Descartesista on hyvä esimerkki filosofin kanssa
lukemisesta, tekstin kanssa ajattelemisesta ja
sen ylittävästä lukemisesta joka kuitenkinj
atkuvasti palaa alkuperäistekstiin.
LW: M iehinen jä rk i -teos herätti ilmesty
misensä jälkeen paljon keskustelua ja kri
tiikkiä. Feministisesti suuntautunut filoso
fian historiaa koskeva työ kohtaa edelleen
usein ennakkoluuloja ja väärin ymmär
ryksiä. Mistä näissä väärin ymmärtyksistä
on kyse ja kuinka ne ovat vaikuttaneet
omaan työllänne?
GL: Uskoakseni yksi joukko väärin ym
märryksiä koskee feministisen työn vastaan
ottoa ei-feministien taholta, ja toinen taas
feministisesti orientoituneiden kirjoittajien
tulkintoja M iehisestä järjestä. Järjen mie
hisyys filosofien eksplisiittisesti ilmaisemina
uskomuksina on mielestäni kaikkein vähi
ten tärkeä osa filosofisen tradition miehisyy
destä. Naisten vähemmän rationaalista luon
toa koskevien julkilausuttujen uskomusten
olemassaoloa filosofian historian teksteissä
on suhteellisen helppo käsitellä: näitä en
nakkoluuloja voidaan analysoida ja ne voi
daan hylätä.
On kuitenkin olemassa syvempi miehi
syyden taso, joka sisältyy filosofien ajatte
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luun silloinkin kun he eivät eksplisiittisesti
puhu miehen ja naisen välisistä eroista. Tä
mä mies/nainen -erottelun taso vaikuttaa
siihen, mitä filosofit sanovat järjestä ja sen
vastakohdista. M iehinen järk i yritti tasa
painotella kahden strategian välillä: yritin
sekä nostaa esiin asioita tekstistä sen tasolla,
mitä filosofi eksplisiittisesti yrittää sanoa että
tutkia metaforan läsnäoloa tekstissä. M iehi
sen jä rjen ilmestymisen aikoihin en olisi ol
lut valmis kuvaamaan sitä tutkimukseksi fi
losofisen metaforan toiminnasta, koska sil
loin kirjaa ei olisi varmasti otettu vakavasti
filosofisena tutkimuksena. Mahdollisuus
käsitellä näitä teemoja paljon selkeämmin
tuli vasta myöhemmin kun filosofista me
taforaa ja filosofista kirjoittamista alettiin
tutkia enemmän.
Väärin ymmärryksiä oli montaa lajia. Yh
täältä oli filosofeja, jotka ajattelivat ettei
työssäni ollut kyse filosofisesta sisällöstä
lainkaan vaan pelkästään seksististen meta
forien tuomitsemisesta filosofian teksteissä.
Toisaalta jotkut filosofit suhtautuivat aivan
liian kirjaimellisesti työhöni, ja käsittivät
minun ehdottaneen, että naisten järkeä ei
voitaisi punnita yleispätevillä päättelysään
nöillä kuten modus ponens. Nämä ihmiset
ymmärsivät minun ehdottaneen, että naiset
ajattelevat eri lailla kuin miehet, että naisten
mieli noudattaa erilaista logiikkaa tai ei ken
ties noudata logiikkaa lainkaan. En tieten
kään halunnut sanoa mitään tämän kaltais
ta!
Toisella puolella olivat feministiset vää

rinymmärrykset. Minua syytettiin siitä, et
ten operoinut selkeästi sex/gender-cmttc\un
sisällä. Eräs feministinen kriitikko esitti että
kirjassa liu’utaan epäkonsistentisti biologi
sen ja kulttuurisen sukupuolen välillä. Vas
taukseni tähän on, ettei sitä, mitä yritin teh
dä, voi tosiasiassa paikantaa sex/gender -erot
teluun. Työn viitekehys oli väärä sellaisten
syvien symbolisten mies/nainen -erotteluun
liittyvien operaatioiden kuvaamiseen, jotka
eivät ole sex. iä eivätkä gender. iä.
Toisenlainen feministinen väärinymmär
rys, jota yritin hälventää M iehisen jä rjen vii
meisessä luvussa, liittyi kirjan ymmärtämi
seen erityisesti naisellisten ajattelunmuotojen ylistämisenä, siis samankaltainen ereh
dys, jonka miespuoliset kriitikot tekivät tul
kitessaan, että väittäisin, ettei naisten ajatte
lun tarvitse noudattaa modus ponensia. Jot
kut feministiset lukijat pitivät kirjaa tuolloin
läpimurtona joka paljasti järjen miehisyy
den, mutta lukivat teosta niin, että olisi toi
nen, erityisesti naisellisen järjen taso, jolle
voisimme nousta. Tähän tapaan: "filosofi
nen traditio on osoitettu miehiseksi, nyt
voimme jättää sen taaksemme ja tutkia eri
tyisesti naisellisia ajattelun tapoja.” Minusta
tämä tulkinta on katastrofaalinen! Jos tämä
olisi ollut M iehisen jä rjen tarkoitus, se olisi
pelkästään jatkanut seksuaalisia stereoty
pioita ja jäänyt vangiksi juuri samaan pois
sulkemisen ja polarisaatioiden perinteeseen,
jonka se pyrki paljastamaan ja kritisoimaan.
Kaikkia näitä väärinymmärryksiä ajatel
len uskon, että nykyään olisi paljon helpom
paa artikuloida selvästi mitä kirja to
della sanoi ja mitä
se ei sanonut.
Tuolloin kyse kui
tenkin oli taistelus
ta saada asia yli
päänsä näkyville.
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LW: Sanominen olisi varmaankin hel
pompaa nykyään osaksi sen työn takia,
jota
ilmestymisen jäl
keen on tehty. Kuinka paikantaisitte
oman työnne suhteessa myöhempään
feministiseen
filosofianhistorialliseen
tutkimukseen?
GL: Luulen, että oma työni on läheisimmässä yhteydessä sellaiseen feministiseen
filosofianhistorialliseen tutkimukseen, joka
on kaikkein vähiten eksplisiittisesti feminis
tistä. Tämä kuulostaa paradoksaaliselta,
mutta näin todella näen asian. Olen halun
nut tuoda esiin lukustrategioita joiden käyt
tökelpoisuus ei rajoitu pelkästään feministi
siin tarkoituksiin. Tunnen kaikkein läheisimmäksi nyt sellaisen filosofianhistoriallisen tutkimuksen, erityisesti Annette Baierin työn, joka ei ole eksplisiittisesti feminis
tistä, mutta antaa hyvin sensitiivisiä ja mieli
kuvitusrikkaita luentoja, Baierin tapaukses
sa esimerkiksi Humesta. Identifioidun kaik
kein mieluiten positiivisiin, myötätuntoisiin
luentoihin, jotka nostavat esiin feministien
kannalta kiinnostavia asioita tekstistä ilman
että ne puskisivat liian raskaasti feminististä
agendaa. Tällaiset luennat ovat mielestäni
yksi tapa, jolla kohtaaminen feminisminkanssa on rikastuttanut filosofianhistoriallista tutkimusta.
En halua yleistää liikaa, mutta ajattelen
omaa työtäni ennen kaikkea filosofisten
käytäntöjen rikastuttamisena niin, että se te
kee filosofiasta herkempää laajemmille ny
kykulttuurin kysymyksille. Tätä laajennet
tua filosofista ymmärrystä voidaan käyttää
muun muassa käsittelemään sellaisia asioita
kuin sukupuoliero ja tasa-arvo, ei kuiten
kaan niin, että nämä aiheet olisivat eksklu
siivinen kiinnostuksen kohde. Tavoitteena
ni on rikkaampi filosofinen käytäntö, joka
välttäisi menneisyyden vahingolliset sukupuolitetut vastakkainasettelut - ei mikään
erityisesti naisellinen filosofian tekemisen
tapa.
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