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Tapani Kilpeläinen

Sukupuoli- 
pulmia

Maaliskuun alussa Boston 
Globe pestasi Ranskan 
historian professori 

Robert Zaretskyn erittelemään, 
miksi Judith Butlerin teoriat ovat 
aiheuttaneet mielenosoituksia Rans-
kassa. Helmikuun alussa ranska-
laisten pöyristys Butlerin genderteo-
rioita kohtaan kasvoi nimittäin niin 
suureksi, että gallit lähtivät kadulle 
pannakseen lopun angloamerikkalai-
selle hapatukselle.

Samaa sukupuolta olevien avio-
liitto laillistettiin Ranskassa viime 
vuonna, mutta uskonnolliset ja pe-
rinteisiä arvoja kannattavat piirit 
eivät ole pystyneet nielemään uutta 
tilannetta. Kuvittelemalla, että maan 
sosialistihallitus on hurahtanut gen-
derteoriaan, on luotu kätevä pelon 
ja inhon kohde, ja viaton sivullinen 
Butler on leimattu intellektuaaliseksi 
gangsteriksi, jonka sukupuoliteoriat 
hävittävät kaiken hyvän, kauniin 
ja ennen kaikkea luonnollisen. Za-
retskyn mukaan asetelma on sitäkin 
ällistyttävämpi, koska Yhdysvalloissa 
genderteoria on pysynyt vaikeata-
juisena akateemisena erikoisalana, 
joka ei ole vaikuttanut valtakult-
tuuriin käytännöllisesti katsoen 
lainkaan.

Ranskassa Butlerin teorioita on 
sen sijaan reposteltu L’Humanitén 
tai Magazine Littérairen kaltaisissa 
mainstream-julkaisuissa. Koska jour-
nalistit eivät ole vaivautuneet ot-
tamaan selvää Butlerin tuumista, 
genderteoria on muuttunut julki-
sessa keskustelussa kaiken uhkaavan 

ja vaarallisen synonyymiksi. Se ei 
enää ole älyllinen pyrintö vaan hanke 
kansakunnan pyhimpien perinteiden 
rappeuttamiseksi. Tavalliselle per-
hearvoja kannattavalle ranskalaiselle 
genderteoria on yhtä kuin Hannibal 
porteilla.

Butleria tilanne tuntuu lähinnä 
vaivaannuttavan, sillä tosiasiat eivät 
ole olleet mielenosoittajien tiellä. 
Ranskassa käynnistettiin viime 
vuoden lopulla alakoulukokeilu, 
jossa lapsia kehotettiin pohtimaan 
sitä, että sukupuoliset stereotyypit 
ovat sosiaalisesti rakentuneita. Ark-
kikonservatiivien mukaan opettajat 
yrittävät nyt tehdä tytöistä poikia ja 
pojista tyttöjä, puhumattakaan siitä, 
että alakoululaisia muka rohkaistaan 
masturboimaan luokassa. Ei roh-
kaista. Mutta kauhukuva kuin kau-
hukuva.

Pop pop pop

Vaikka filosofian yliopistol-
linen asema muuttuu alati 
tukalammaksi, popfilosofit 

kuuluvat edelleen päivälehtien kult-
tuurisivujen vakiohaastateltaviin. El 
Paìs jututti huhtikuun alussa Juan 
Arnauta ja noin viikkoa myöhemmin 
Die Zeit sai audienssin Fernando Sa-
vaterilta. Espanjalaisilla oli tarjota 
kaksi erilaista näkökulmaa elämänfi-
losofiaan muttei sentään omaperäisiä 
ajatuksia.

Hiljattain teoksen Manual de 
filosofía portátil julkaissut, aiemmin 
merimiehenä ja astrofyysikkona 
vaikuttanut Arnau tahtoi vapauttaa 
filosofian akateemikkojen ja kir-
janoppineiden käsistä. Hän korosti, 

että ”filosofia tapahtuu elämässä, 
elämä ei tapahdu filosofiassa”. Se, 
että elämässä sattuu riittämään 
aikaa filosofialle, on ”nasta juttu”, 
koska filosofin elämä on täyttä 
elämää jos mikä. ”Kannettavassa fi-
losofian käsikirjassa” tämä pyritään 
osoittamaan kertomalla iskevimmät 
ulkoiset seikat esimerkiksi Hera-
kleitoksen ja Plotinoksen elämästä. 
Siitä, mitä mieltä nämä miehet 
mahdollisesti itse olivat elämänsä 
täyteydestä, Arnau sentään ym-
märtää vaieta.

Savater puolestaan on päässyt jo 
siihen ikään, jossa kaikki maanantai-
aamukolumnit voidaan myydä luke-
valle yleisölle toiseen kertaan koviin 
kansiin koottuina. Koska ihminen 
on kuolevainen, Savater sanoo pu-
huvansa onnen sijasta mieluummin 
vain ilosta, mutta enimmäkseen 
hän sentään on huolestunut. Hän 
on huolestunut siitä, että Espanjan 
koulutusjärjestelmä muuttuu koko 
ajan lyhytjänteisemmäksi. Hän on 
huolestunut siitä, ettei kukaan kohta 
enää edes muista Shakespearea tai 
Cervantesia, ja hän on huolestunut 
siitä, että kansalaiset kouliutuvat 
silkkaa tottumustaan samoja toi-
mintatapoja toisteleviksi roboteiksi, 
koska filosofia ei ole alinomaa muis-
tuttamassa heille, ettei pohdinnaton 
elämä ole elämisen arvoista.

Yhteistä Arnaun ja Savaterin 
pohdinnoille on se, että kum-
pikin antaa filosofialle yhtä suhdat-
tomia tehtäviä. Filosofia kuvitellaan 
kumman vaikutusvaltaiseksi, jos sen 
pitäisi onnellistuttaa ihmiset, pe-
lastaa länsimainen kulttuuriperintö 
ja vielä pystyttää humaani yhteis-
kunta. Tarjoaisipa se lisäksi vielä pul-
lakahvit.
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