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Sara Heinämaan väitöskirja Ele, tyyli ja suku-
puoli on yksi niistä harvoista suomenkielisis-
tä tutkimuksista, joka hyödyntää metodisesti
fenomenologista käsitteistöä ja ajattelua.
Tarkastelun keskiössä on sukupuolikysymys
— kysymys naisen ja miehen välisestä eros-
ta. Heinämaa lähestyy kysymystä erityisesti
Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomeno-
logian tarjoamalla käsitteistöllä ja lukee tältä
osin uudelleen Simone de Beauvoirin femi-
nisteille eräänlaiseksi raamatuksi muodostu-
nutta teosta Toinen sukupuoli, jonka tulkin-
nassa ollaan Heinämaan mukaan menty
hakoteille, kun varsinkaan anglo-amerikkalai-
sessa keskustelussa ei olla otettu riittävästi
huomioon teoksen fenomenologisia lähtö-
kohtia.

Heinämaa pyrkii tuomaan sukupuoli-
keskusteluun fenomenologisen ajattelutavan,
käsitteistön ja ruumis-käsityksen, jotka tarjoa-
vat kysymykseen “uusia” näkökulmia ja raik-
kautta. Heinämaa onnistuu tässä tavalla, joka
osoittaa kuinka paljon hyödyntämätöntä
potentiaalia mm. Merleau-Pontyn teoksiin ja
ajatteluun sisältyy. Nähtäväksi jää, tullaanko
tätä rikkautta Suomessa koskaan enemmäl-
ti käyttämään hyväksi luutuneiden käsitysten
murtamiseen.

Heinämaan varsinainen kritiikki kohdistuu
englanninkielisellä kulttuurialueella ongelmat-
tomaksi muodostuneeseen sex (biologinen
sukupuoli)/gender (sosiaalinen sukupuoli)
-erotteluun, jonka käsitteelliset lähtökohdat
on nähty sijaitsevan Beauvoirin mainitussa
teoksessa. Heinämaa pyrkii kuitenkin esittä-
mään, että sex/gender-erottelulle perustuvat
tulkinnat eivät tee oikeutta Beauvoirille ja ovat
ongelmallisia itse feministiselle teoria-
perinteelle.

Heinämaa tuntee erinomaisesti kritiikkin-
sä kohteen ja sukupuolesta käydyn keskus-
telun ja tuo esille monia ongelmia, joihin bio-
logisen ja sosiaalisen sukupuolen erottelu
johtaa. Vähäisempiä näistä ei suinkaan ole

Sukupuoli: olemus vai tyyli? dualismi, joka kietoutuu perinteiseen mieli/
ruumis- ja kulttuuri/luonto-erotteluun. Heinä-
maa nimittäin osoittaa, että gender-piirteet
tulkitaan usein juuri sosiaalisesti ja kulttuuri-
sesti määräytyneiksi ja mentaalisiksi
piirteiksi, kun taas sex-piirteet nähdään “luon-
nollisesti” muodostuneina fysiologisina omi-
naisuuksina. Kuten Heinämaa huomauttaa,
tämä lähtökohta on erittäin ongelmallinen
feministiselle teorialle, jonka pitäisi
pikeminkin kritikoida tällaista perinteistä dua-
lismia kuin rakentaa sen varaan.
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kahteen sukupuoleen?kahteen sukupuoleen?kahteen sukupuoleen?kahteen sukupuoleen?kahteen sukupuoleen?
Heinämaa on toki tietoinen myös femini-
smissä käytävästä sex/gender-erottelun kri-
tiikistä ja erilaisista ratkaisumalleista. Itse hän
pyrkii rakentamaan sukupuolieron teoriaansa
Merleau-Pontyn fenomenologian pohjalta.
Merleau-Pontyn fenomenologian yksi keskei-
sistä lähtökohdistahan oli perinteisten länsi-
maisten dualismien purkaminen. Yksi keskei-
simpiä tällaisia dualismeja onkin juuri mielen
ja ruumiin välinen ero.

Yleisesti ottaen Merleau-Pontyn kritiikin
kohteena on perinteinen filosofinen objektii-
vinen ajattelu (pensée objective), joka tarkas-
telee maailmaa tieteiden mukaisena
ideaalitodellisuutena. Tässä oliot ovat
tarkkarajaisia, niillä on tietty olemus ja niiden
ominaisuudet ovat määrättyjä, ne sijaitsevat
geometrisessa tilassa ja niiden väliset suh-
teet ovat ulkoisia eli ne voidaan identifioida
toisistaan riippumatta, kuten esimerkiksi mieli
ja ruumis. Ongelmana on perinteisesti ollut
pikemminkin se, miten mieli ja ruumis liittyvät
yhteen.

Sukupuoli-kysymyksen kohdalla on tietysti
ajateltu, että miehellä ja naisella on jokin tietty
erityisesti biologisesti määräytyvä olemus, ja
että miehen ja naisen välillä on tarkka raja,
jonka molemmin puolin sukupuolet muotou-
tuvat itsekseen ja toisensa poissulkien. Näin
ollen sukupuoli muodostuu dikotomiaksi, joka
jakaa ihmiset kahteen luokkaan, ja tämä jako
ulottuu myös gender-puolelle.

On kuitenkin esitetty kritiikkiä, että suku-
puolten jakaminen kahteen tiukkarajaiseen
luokkaan on kestämätöntä. Riippumatta siitä
miten sukupuoli määritellään, tuloksena ei ole
dikotomia, joka identifio kaksi toisensa
poissulkevaa olioluokkaa.

“Tarvitsemmeko me todella todellisen su-
kupuolen?”, kysyi Michel Foucaultkin
hermafrodiitti Herculine Barbinin päiväkirjoi-
hin tekemässään esipuheessa. Foucaultin
mukaan sukupuolesta muodostui yksi keskei-
simmistä identiteettiä määrittävistä tekijöistä
varsinkin 1800-luvulta alkaen. Tälle oli

Foucaultin mukaan oma tärkeä funktionsa
“biopoliittisessa” vallankäytössä, joka kohdis-
tui yhteiskunnan järjestämiseen. Tässä jär-
jestyksessä ei hermafrodiitilla ollut sijaa, vaan
“piilossa oleva” “todellinen” yksi ja tarkka
sukupuoli oli löydettävä.
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Heinämaa ei kuitenkaan kysy eikä määritä
sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin yhteis-
kunnallisia merkityksiä, vaan pysyttelee
sukupuolikysymyksen käsitteellisissä ja “filo-
sofisissa” maisemissa. Pikemminkin kuin sex/
gender-erottelulle, joka on bio- ja kulttuuri-
tieteen luoma idealisaatio, sukupuoli raken-
tuu Heinämaan tulkinnan mukaan elämisen
ja toiminnan tavassa, olemisemme tyylissä,
kuten Merleau-Ponty luonnehtii ruumiillisuut-
tamme. Ruumiin tai kehon käsite ei rakennu
Merleau-Pontylla “objektiivisen ajattelun”
ylläpitämille biologisille ominaisuuksille, vaan
maailmassa tapahtuvalle olemisellemme ja
toiminnallemme. Ruumiimme on elävä
ruumis, jossa ei ole erotettavissa mieltä ja
mekanistista ruumista, vaan kyseessä on
yksi elävä ja toimiva kokonaisuus. Tämän
Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologian in-
noittamana Heinämaa tiivistää, että “sekä
mies että nainen elävät lihallisuuden
kaksinaisuutta, mutta eri tavoin. Kyse ei ole
erilaisista substansseista eikä edes erilaisista
rakenteista, vaan tavan eroista.” (S. 150)
Fenomenologisen käsitteistön myötä suku-
puolta tulevat nyt luonnehtimaan sellaiset
käsitteet kuin tapa, tyyli, liikeiden rytmi ja
melodia yms. Kysymys ei ole siitä, mitä me
olemme, vaan miten me olemme. Heinä-
maalta jää kuitenkin pohjimmaltaan kysymät-
tä, miksi tämä “miten” rakentuu juuri sellai-
seksi kuin kulloinkin rakentuu.

Toki hän huomauttaa yleisesti, että tyyli
perustuu aikaisempiin tekoihin ja tapoihin,
mutta ei ole niiden määräämä. Siten
sukupuolierokin on murrettavissa poikkeavi-
en liikeiden, tyylien ja tapojen myötä, eikä
vain ajatusten ja uskomusten muutosten
myötä. Se, miten kietoudumme maailmaan,
liikumme ja elämme siinä, määrittää näin
myös sukupuolisuuttamme, joka ei enää ole
kiinnitetty biologisiin tai mentaalisiin omi-
naisuuksiin.
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Vaikka Heinämaan tarkastelujen keskiössä
on siis sukupuolikysymys, on väitöskirjaa lu-
ettava lähes sata sivua, ennen kuin hän pää-
see itse asiaan. Teoksen alkupuoli on nimit-
täin Husserlin fenomenologian esittelyä, jon-
ka tarkoitus on pohjustaa sekä Merleau-
Pontyn ajattelua ja metodia että tulevaa
sukupuoli-käsitystä. Teoksen alku jää kuiten-
kin tältä osin suhteellisen irralliseksi ja osit-
tain epäselväksi. Heinämaa ei ole omaksunut
fenomenologiassa käytyä keskustelua
samalla tasolla kuin feminististä keskustelua,
ja tämä tasoero näkyy varsinkin kun kyse on
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Nietzsche tarot-korttien, shamanismin,
taiji-pallojen, elämänkaarihoroskoop-

pien, rajatiedon ja okkultismin seurassa.
Moderniteettia, sen “kulttuuriväkeä” ja heidän
tapojaan kasvissyönnistä syvähenkisyyteen
inhonnut ja kammonnut ajattelija pikku-
porvarillisen intelligentsian lääkärileikkien
noitatohtorina. Ja vielä kirjalla, joka on suo-
ra huuto moderniteettia vastaan. Mikä
tragedia! Mikä häpeä suomalaiselle filosofi-
alle! Ja ensi hämmennyksestä huolimatta juu-
ri tämä epäilyttävä yhteys panee miettimään
Nietzschen ja mystiikan suhdetta ja
Nietzschen vastaanoton historiaa. Siitä
kunnia kääntäjälle ja kustantajalle.
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Nietzschen tyyli on mystinen, koska se ker-
too sisäisestä elämästä, joka ei ole kaikkien

esityksen selkeydestä.
Heinämaan Husserl-osuus on kuitenkin

ymmärrettävissä opinnäyte-työn kontekstis-
sa, jossa oppineisuutta joskus joudutaan
korostamaan, vaikka työn kokonaisuus siitä
kärsisikin.

Teoksen toiseksi ongelmaksi jää se, että
lukija ei lopultakaan ole täysin varma, onko
Heinämaan ensisijainen tarkoitus Beauvoirin
Toinen sukupuoli -teoksen uusi lukeminen vai
“itse asia” (die Sache selbst), kuten
fenomenologiassa sanotaan, eli tässä ta-
pauksessa sukupuolikäsityksen tarkastele-
minen. Teoksensa yhteenvedossa Heinämaa
sanoo tärkeimmäksi tuloksekseen, “että
Beauvoirin Le deuxiemè sexe  on fenomeno-
loginen tutkimus” (s. 176). Johdannossa hän
puolestaan esittää tavoitteensa olevan “osoit-
taa eksistentiaalis-fenomenologisen ruumis-
käsityksen erityispiirteet ja sen yhteydet su-
kupuolista käytyyn keskusteluun” (s. 10).
Tavoite ja tulos eivät suinkaan ole toisiaan
poissulkevia, mutta hajottavat olennaisesti
teoksen argumentaatiota.

Reijo Kupiainen

saavutettavissa. Mystiikka ja aristokratia löy-
tävät siinä toisensa. Mystikko ei puhu kaikil-
le. Hänen “yleisönsä” on rajattu ja koostuu
erillisistä ja itsenäisistä “herroista”. Hänen
puheensa ei tästä syystä ole kuitenkaan
vähemmän universaalia tai vähemmän totta.
Se mystiikan ja rationalismin, taantumuksen
ja demokratian (edistyksen) välinen vasta-
kohtaisuus, jonka me tunnemme, on täysin
moderni. Ja tästä vastakohtaisuudesta
sikiävät wagnerismi, antisemitismi ja muut
moderniteetin omat “mystiikat”, joiden koske-
tusta Nietzsche kavahti.

Terminä mystiikka on yhteydessä
mysteeriin, salaisuuteen ja initiaatioon. Se
edellyttää ihmisten välistä erilaisuutta tai epä-
tasa-arvoa; kreikkalaisen yhteiskunnan
kehyksessä, jossa uskonto samaistui kulttuu-
riin, se kertoi että käynnissä oli taistelu
valtion ja kulttuurin välillä. Mysteeri, salaisuus
oli ase taistelussa valtiota vastaan, väline po-
liittisesta yhteisöstä irrallisen autonomisen
yhteisön ja sen vapaan elämän synnyttämi-
seksi. Yhteisön laki oli valtion ulottumattomis-
sa, se oli jumalallinen ja sen jumalallisuus
tarkoitti sitä pelkoa, jonka yhteisö herättää
valtiossa. Filosofia, tiede, runous ja tragedia
ovat kaikki peräisin mysteeristä, salaisuudes-
ta, jonka edessä valtio on voimaton, eivätkä
mystiikka ja rationalismi ole vastakkaisia. Sen
sijaan kristinusko, uskonto, joka on demo-
kraattinen ja avoin kaikille, on täysin vailla
salaisuutta ja sopii hyvin valtionuskonnoksi —
kristillistä mystiikkaa ei voi siksi olla olemas-
sa. Nietzschen mystiikkaa on ymmärrettävä
tässä alkuperäisessä mystiikan ja rationalis-
min välisen yhteyden kehyksessä (joka oli
vielä Platonille itsestäänselvyys). Se myös
määrittää hänen filosofisen aristokraatti-
suutensa: toisin kuin moderni tiedemies, joka
rientää kertomaan valtiolle ja “yleisölle”
kaiken kaikesta mahdollisesta, Nietzschen
ihanteena on viisas, joka osaa vaieta
tiedostaan. Viisaan tieto kuuluu vain harvoil-
le, sitä on suojeltava, sen seurauksia tutkit-
tava, ja ainoastaan vaikenemalla tiede voi
pelottaa valtiota ja herättää siinä kunnioitus-
ta, sillä valtio ja “yleisö” tarvitsevat aina kult-
tuuria, ne elävät siitä, viisaat taas kykenevät
elämään Aristoteleen muotoilun mukaisesti
kaikkein “itseriittoisimmin”.

Normal isoitu NietzscheNormal isoitu NietzscheNormal isoitu NietzscheNormal isoitu NietzscheNormal isoitu Nietzsche
1900-luvun alussa Nietzschen ajattelu ym-
märrettiin pikemminkin “kirjalliseksi” tai

“kulttuuriseksi” olemassaolon kritiikiksi kuin
filosofian keskeisiä kysymyksiä systemaatti-
sesti pohtivaksi tutkimukseksi. Nietzsche oli
“elämänfilosofi”, joka kuului samaan joukkoon
kuin Marcus Aurelius ja Montaigne tai
Tolstoi ja Emerson. Hän liikkui alueella, joka
oli lähellä kirjallisuutta, ja hän lainasi antiikin
sofisteilta tai retoriikasta eikä pyrkinytkään
elämän tiukkaan metodiseen selittämiseen,
vaan tyytyi “silmä suoraan elämän mysteeriin
suunnattuna” (Dilthey) kirjallis-runolliseen
ilmaisumuotoon. “Elämänfilosofina” Nietz-
sche kuului kirjallisuuteen ja taiteeseen ja
hetkiin, joina yksilö etsi omaa sisäistä merki-
tystään.

Martin Heideggerin vuosina 1936-1946
työstämä ja 1961 julkaisema kaksiosainen
teos Nietzsche “pelasti” filosofi Nietzschen
modernin mystiikan raskaiden pimennysver-
hojen hämärtämistä huoneista. Nietzscheä
oli tarkasteltava jatkumossa Aristoteleeseen
ja koko metafyysiseen perinteeseen. Hänen
ajattelunsa kuului olennaisesti metafysiikan
historiaan, ja Nietzsche on filosofi perinteen
kannalta keskeisessä merkityksessä: hänen
ajattelunsa polttopisteessä on olemis-
kysymys, kysymys olemisen merkityksestä.
Mutta Heideggerille Nietzsche ei ole vain yksi
monista olemisen olevaan samaistavista ja ja
ontologisen eron hävittävistä filosofeista,
vaan metafysiikan historian viimeinen ajatte-
lija, jossa sen historia saavuttaa pääte-
pisteensä. Nietzschen jälkeen, kun metafy-
siikka on paljastanut ytimekseen vallan-
tahdon ja käytännökseen jokaisen perustan,
jokaisen transsendenssin tuhoamisen ja kai-
ken alistamisen ihmisen tuhoavan käden alle,
on turha etsiä olemiselle “todellisempaa” tai
“objektiivisempaa” merkitystä, koska silloin
liikuttaisiin vain metafysiikan historian
Nietzscheä edeltävän aikakauden sisällä,
mikä taas osoittaisi vain kyvyttömyyttä vas-
tata metafysiikan historian asettamaan kysy-
mykseen sen ajankohtaisessa muodossa.
Heideggerin Nietzschessä kohtaamme siten
fundamentaalisen ambivalenssin (ambiva-
lenssista lähemmin tuonnempana), joka ei
ole “korjattavissa”: yhtäältä hän on
metafyysikko, toisaalta viimeisenä meta-
fyysikkona hän pakottaa jättämään tai “ylittä-
mään” metafysiikan, joka loppujen lopuksi on
osoittautunut olemassaolon vapauden ja
historiallisuuden viholliseksi. Sen tilalle ei tar-
jota “todempaa” olemassaoloa. Metafysiikka
ei torjuta metafyysisin (“teoreettisin”) perus-
tein, vaan pikemminkin siirtymällä etiikan ja
politiikan alueelle, toisin sanoen Nietzschen
haaveilemaan agonin, kamppailun ja tulkin-
nan tilaan, joka tuntee vain erilaisten yhteisen
kiistan ( kulttuurin ilman valtiota). Nyt
“elämänfilosofian” kirjallinen tai “estetisoitu”
Nietzsche ikään kuin palaa muotona, jossa
metafysiikka polttaa itsensä loppuun
(Heideggerin oma myöhäistuotanto oli luon-
teeltaan kirjallis-runollista!).

Heideggerin tulkinta valmisteli radikaalin
eettis-poliittisen ja aistimellisuutta korostavan
Nietzsche-tulkinnan saapumista, Nietzschen
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