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Tutkimuksen tehtävä on selvittää, mikä rooli sukupuolella on Antti Nylénin
esseetuotannossa. Tämä tarkoittaa sen selvittämistä, miten sukupuoli Nylénin esseissä
määritellään ja minkälaisia merkityksiä siihen liitetään. Tarkastelen myös Nylénin
tuotannossa esiintyviä kuvauksia feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta sekä sitä, miten
Nylénin ajattelussa esiintyvä feminismi muuttuu tuotannon varrella.
Lähdeaineistona ovat Nylénin vuosina 2007-2019 julkaistut esseekokoelmat sekä
asiaproosateokset. Nylénin esseet käsittelevät moninaisia aiheita populaarikulttuurista
uskontoon. Hänen kirjoituksissaan tulee usein esiin identifioituminen vegaaniksi ja
kristityksi. Nylén pohtii toistuvasti myös ilmastokatastrofia ja suhtautuu kriittisesti modernin
ajan mukanaan tuomiin ekologisiin ongelmiin. Nämä mainitut arvokysymykset ja
ideologiset positiot näyttäytyvät Nylénin teksteissä kärjekkäinä moraalisina kannanottoina,
joihin myös sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymykset liittyvät.
Nylénin varhaisemman tuotannon kuvaa sukupuolesta värittää essentialistinen biologismi,
mikä liittyy erityisesti hänen mieheyden kritiikkiinsä. Nylén samaistaa biologisten miesten
seksuaalivietin tuhoviettiin, joka saa heidät tuhoamaan ja alistamaan muita. Naiset
puolestaan näyttäytyvät alkupään tuotannossa mystifioituna ja idealisoituina olentoina.
Nylénin essentialismin taustalla vaikuttaa olevan erityisesti mieskritiikki eikä niinkään
näkemys ihmisluonnosta. Siksi Nylénin essentialismia voi kutsua retoriseksi tai
strategiseksi.
Toisesta esseekokoelmastaan eteenpäin Nylén hylkää essentialistisen ajattelutavan ja
ryhtyy kritisoimaan kaikkia anatomiselle sukupuolierolle annettuja merkityksiä. Nylénin
tuotannossa toistuu ajatus sukupuoliroolien keinotekoisuudesta ja haitallisuudesta.
Essentialismista luopumisen jälkeen Nylén kritisoi biologisten miesten sijaan patriarkaalista
järjestystä, jota pitää syypäänä moninaiseen rakenteelliseen sortoon. Nylén myös
herättelee ajatusta ihmisen mahdollisuudesta torjua oma primitiivisyytensä ihmisyyden
nimissä. Nylén kirjoittaa sivistyksen auttavan ihmistä tässä omien alkukantaisten viettien
vastustamisessa.
Nylén tunnustautuu esseetuotannossaan feministiksi. Hänen feministinen ajattelunsa
kehittyy alkutuotannon jyrkästä mieskritiikistä erilaisten sortorakenteiden tiedostamista
painottavaksi intersektionaaliseksi feminismiksi.
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1 Johdanto
1.1. Tutkimukselliset lähtökohdat
Antti Nylén (1973-) on palkittu suomalainen kirjailija ja kääntäjä,1 joka tunnetaan erityisesti
esseeteoksistaan, jotka käsittelevät kulttuurin eri ilmiöitä ja sisältävät kärkeviä moraalisia
kannanottoja. Hänen on arvioitu vaikuttaneen merkittävästi suomalaisen esseekirjallisuuden
buumiin 2000-luvulla.2 Nylénistä puhuttaessa nostetaan usein esiin hänen tunnustuksellinen
kristillisyytensä sekä jyrkkä veganisminsa. Nämä identiteettimääreet ja eettiset positiot
näkyvät hänen tuotannossaan toistuvasti esseiden vaihtuvien teemojen ohella. Nylénin
identifioituminen kyseisiin positioihin luo hänen kirjoituksiinsa arvolatautuneen jännitteen ja
tuottaa paljon moraalisia huomioita.
Eräs keskeinen Nylénin tuotannossa esiintyvä teema on sukupuoli ja sille annetut
merkitykset. Nylénin sukupuolta koskeva ajattelu kehittyy hänen tuotantonsa varrella ja hän
määrittelee sitä sen eri vaiheissa eri tavoilla. Sukupuoli liittyy yhteen useiden muiden hänen
käsittelemiensä teemojen, kuten uskonnon, seksin, lihansyönnin, väkivallan ja
populaarikulttuurin kanssa. Nylén arvioi esseissään sukupuoleen yleisesti liitettyjä normeja
sekä esittää itsekin normatiivisia väittämiä.
Tämän tutkimuksen päämäärä on selvittää, mikä on sukupuolen rooli Antti Nylénin
esseetuotannossa. Tämä tarkoittaa sen selvittämistä, miten sukupuoli määritellään ja
minkälaisia merkityksiä ja yhteyksiä siihen liitetään. Sukupuolen käsitteen lisäksi tutkin, mitä
Nylén kirjoittaa maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä, jotka ovat molemmat hänen
esseetuotannossaan toistuvia teemoja. Tarkastelen myös Nylénin feministisen ajattelun
kehittymistä ja sen vaikutusta hänen ajatteluunsa sukupuolesta.
Tutkimuksen lähdeaineistoksi olen valinnut Nylénin vuosina 2007-2019 kirjoina
julkaistut, esseetyyliä ja asiaproosaa edustavat teokset. Erityisesti kolme ensimmäistä
esseekokoelmaa Vihan ja katkeruuden esseet (2007), Halun ja epäluulon esseet (2010) ja
Kauhun ja ulkopuolisuuden esseet (2016) sekä omaelämäkerrallinen Tunnustuskirja (2012)
ovat erityisen olennaisia tutkimukseni kannalta, koska ne sisältävät paljon Nylénin sukupuolta
koskevaa pohdintaa ja argumentointia. Myöhemmin julkaistut kirjat, Johdatus filmiaikaan
(2017), Häviö (2018) ja Kolme pyhää (2019), on myös huomioitu tässä tutkimuksessa, vaikka
ne sisältävät vähemmän sukupuolta koskeva pohdintaa ja argumentointia.
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Tutkimuksen aineistoksi valikoidun kirjallisuuden lisäksi muut Nylénin julkaisut ja
kirjoitukset on enimmäkseen rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, lukuun ottamatta
Miehen rakkaus -kokoelmassa (2008) olevaa esseetä ”Merkintöjä ja kysymyksiä
tuntemattomasta” sekä osana Pro Artibus -säätiön näyttelyistä, kolumneista ja työpajoista
koostuneita Feminististä kesää (2017) ja Feminististä kevättä (2018) ollut lyhyt teksti ”Minun
feminismini”, jotka ovat tutkimuskysymykseni kannalta erityisen mielenkiintoisia ja tuovat
lisätietoa Nylénin sukupuoliajattelusta. Olen huomioinut myös Nylénin dandyismiä
käsittelevän esipuheen hänen suomentamastaan Dandyismistä ja George Brummellistateoksesta.
Tutkimuksen aineisto edustaa lajityypiltään enimmäkseen esseitä, joiden kertoja on
esseiden puhuja Antti Nylén, ei yksityishenkilö Antti Nylén. Myös ne kirjat, jotka eivät ole
esseekokoelmia, edustavat asiaproosaa ja niiden puhuja samastuu Nylénin esseiden puhujaan.
Ne kaikki edustavat saman kirjoittajan esille tuomaa ajatusmaailmaa tekstien pituudesta ja
muodosta huolimatta. Ainoastaan kolumni ”Minun feminismini” sekä Dandyismistä ja
George Brummellista-kirjan esipuhe voidaan tulkita yksityishenkilö Antti Nylénin puheeksi.
Olen kuitenkin sisällyttänyt ne aineistoon, koska ensiksi mainittu antaa olennaista tietoa
aatteellisista tekijöistä, jotka vaikuttavat Nylénin esseiden taustalla, ja jälkimmäinen avaa
dandyismin merkitystä kirjailijalle. Käsitys dandyismista on puolestaan sidoksissa Nylénin
sukupuolta koskevan ajattelun kanssa.
Nylénin esseet käsittelevät populaarikulttuuria, taidetta, politiikkaa, uskontoa,
ideologioita sekä esimerkiksi hänen omaa valokuvausharrastustaan. Esseiden pituus vaihtelee
parista sivusta useisiin kymmeniin. Toisaalta esimerkiksi Häviö-kirjaa voi pitää yhtenä
pitkänä esseenä. Nylén käsittelee esseissään usein montaa eri ajatuskulkua, ja hänen
esseissään esiintyy tiettyjä toistuvia aatteellisia positioita, joita hän korostaa ja joiden kautta
hän pohtii vaihtelevia aiheita. Nämä aatteelliset positiot ovat sidoksissa hänen avoimesti
tunnustamiinsa identiteetteihin. Nylén tuo tuotannossaan monesti esille olevansa kristitty sekä
vegaani.3 Näiden lisäksi ekologiset kysymykset ja huoli ilmastonmuutoksesta toistuvat hänen
kirjoituksissaan useasti. Nylén myös esittää teksteissä itsensä antimodernina nykykehityksen
kriitikkona, jonka mukaan moderni maailma on mukavuudenhalussaan tuottanut epätasaarvoisen tilanteen, jossa kulutus riistää maailman köyhiä sekä luontoa ja eläimiä.4 Moni
Nylénin ajatuskulku palaa tavalla tai toisella näihin arvostelmiin. Myös ajattelu sukupuolesta
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kytkeytyy modernin kritiikkiin sekä riiston kysymyksiin. Tämän pyrin osoittamaan
tutkimukseni analyysiluvuissa.
Tutkimukseni metodi on systemaattinen analyysi. Metodin käytössä tukeudun pro
gradu -seminaarin ohjeiden ohella Jari Jolkkosen (1970-) kirjoittamaan metodioppaaseen
Systemaattinen analyysi tutkimusmetodina sekä Jaana Hallamaan (1958-) systemaattista
analyysia koskevaan lukuun kirjassa Prosessia ja rautalankaa – Gradun tekijän opas.
Sovellan systemaattista analyysia siten, että pyrin ensin määrittämään sukupuolen
käsitteen Nylénin tuotannossa. Tämän lisäksi tarkastelen feminiinisyyteen ja
maskuliinisuuteen kytkeytyviä käsitteitä, kuten ”nainen”, ”tyttö” ja ”mies”. Tämän
käsiteanalyyttisen vaiheen ohella teen väiteanalyysia selvittämällä, minkälaisia väittämiä
Nylén kyseisiin käsitteisiin liittyen esittää. Tämän lisäksi tarkastelen, millaisia argumentteja
Nylén mahdollisesti esittää väitteidensä tueksi. Tutkin myös edellytyksiä Nylénin väittämien
taustalla. Tämä viimeksi mainittu vaihe, edellytysten analyysi, on paljolti riippuvainen siitä,
mitä Nylén itse kertoo vaikuttimistaan ja aatemaailmastaan. Metodin käyttö on jaettavissa
edellä kuvattuihin neljään vaiheeseen, mutta tästä huolimatta niiden harjoittaminen
käytännössä on päällekkäistä. Myös tutkimuksen kulkua kuvaavissa pääluvuissa analyysin eri
vaiheet esiintyvät limittäin.
Nylénin runsaasti eettisiä kannanottoja sekä aatteellisia ja uskonnollisia tekijöitä
pohtivat esseet tarjoavat rikkaan aineiston, jota tarkastella systemaattisesti. Toisaalta rikas ja
monipolvinen aineisto on myös haaste systemaattiselle analyysille. Tämä johtuu siitä, että
käytettävän lähdeaineiston tekstit ovat syntyneet yli kymmenen vuoden aikana, ja monet
ajatuskulut muuttuvat ja ovat ristiriitaisia jo yksittäisenkin esseekokoelman sisällä.
Paradoksaalisesti aion tutkia, analysoida ja tehdä systemaattisen esityksen
epäsystemaattisesti esitetystä ajattelusta. Nylénin esseet eivät edes pyri rakentamaan
systemaattista esitystä, eikä aina ole varmaa, onko niiden puhuja sama henkilö tai kirjoittaako
hän samasta vai eri positiosta käsin eri esseissä. Kuitenkin kaikkia esseitä yhdistää esseisti
Antti Nylénin allekirjoitus, ja ne edustavat kirjailijan tarkoituksellisesti lukijan tietoisuuteen
tuomia ajatuskulkuja. Muutenkaan Nylénin esseetuotannon sisäisiä ristiriitoja ei tule
suurennella, koska yhtä pitkällä aikavälillä tuotetussa systemaattisten esitystenkin sarjassa
ajattelu ehtisi muuttua ja kehittyä. Nylénin kohdalla on huomioitava vain se, että
epäsystemaattisuus, aforistisuus ja assosiatiivisuus ovat hänen edustamansa
esseekirjallisuuden laijityypillisiä ominaisuuksia.5 Myös argumentointi on esseissä
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huomattavasti intuitiivisempaa kuin tieteellisessä tekstissä, eikä sen luonnollisestikaan voi
odottaa noudattavan tieteelliselle argumentaatiolle asetettavia kriteereitä.
Nylén tiedostaa valitsemansa lajin tyypilliset piirteet ja ominaisuudet. Hän kutsuu
Vihan ja katkeruuden esseissä esseetä ”ajatussommitelmaksi” ja ”sanataiteeksi”. Hän
kirjoittaa esseen tekijän vastuun olevan sama kuin fiktion kirjoittajan. Nylénin mukaan teksti
kuitenkin edustaa aina kirjoittajaa ja tämän totuutta.6 Halun ja epäluulon esseissä Nylén tuo
esiin etäisyyden itsensä ja esseidensä puhujan välillä kirjoittamalla, ettei koskaan tulisi
sekoittaa keskenään ”yksityishenkilöä ja kirjan tekijää”.7 Nylénin mukaan
kaunokirjallisuudessa, kuten esseissä ja runoissa, on kyse siitä, että kirjoittaja ”vapautuu
omastaan, omista riivaajistaan”8. Hänen mukaansa tässä on ero tietokirjoihin siinä, että
tietokirjailija joutuu vastaamaan virheistään, toisin kuin kaunokirjailija.9 Korostettakoon, että
tämä tutkimus tarkastelee Nylénin esseetuotannon sisäisiä käsityksiä ja ajatuksia, eikä sinänsä
pyri spekuloimaan, mitä yksityishenkilö Antti Nylén ajattelee. Kirjoittaessa käytän kuitenkin
Nylénin nimeä viitatessani esseiden puhujiin, koska hän on sillä nimellä tekstinsä
allekirjoittanut.
Aiempi Nylénin esseitä koskeva tutkimus käsittää tähän asti kaksi pro gradu tutkielmaa ja ainakin yhden kandidaatin tutkielman. Anni Kössi on tutkinut kotimaisen
kirjallisuuden pro gradussaan lihan teemaa sekä esseistiminän rakentumista Nylénin
teksteissä. Niko Salovaara puolestaan on tutkinut kirjallisuuden pro gradussaan Nylénin
esseiden suhdetta ironian kulttuuriin. Allekirjoittanut tarkasteli Nylénin esseiden käsitystä
mieheydestä kandidaatintutkielmassaan.
Kössi tutkii gradussaan Nylénin esseelajityypillisiä ominaisuuksia sekä sitä, miten
essee lajina palvelee Nylénin pyrkimyksiä. Kössin tutkimuksessa käsitellään myös Nylénin
sukupuolta koskevaa ajattelua. Kössi panee merkille Nylénin joidenkin esseiden naisia
mystifioivan sävyn.10 Kössi päättelee, että Nylén samaistuu feminiiniseen, jonka tärkeänä
ominaisuutena on sentimentaalisuus.11 Myös käsillä olevassa tutkimuksessa käsitellään
Nylénin mystifioivaa kieltä ja suhdetta feminiiniseen. Tässä tutkimuksessa feminiinisyys
hahmottuu Nylénille pikemminkin vieraana toisena kuin samaistumiskohteena, vaikka
toisaalta Nylénin voi katsoa projisoivan feminiiniseen myönteisenä ja toivottavana pitämiään

6

”Lukijalle” 2007, 17–18.
”Lukijalle” 2010, 15. Hän toistaa väitteen Kauhun ja ulkopuolisuuden esseissä. ”Minun Bowieni” 2016, 50.
8
”Lukijalle” 2010, 16.
9
”Lukijalle” 2010, 16.
10
Kössi 2014, 28.
11
Kössi 2014, 44.
7

4

asioita. Nylénin feminiinisyyttä koskevaa ajattelua käsitellään tämän tutkimuksen toisessa
pääluvussa.
Salovaara esittelee tutkielmassaan ironian ja nihilismin aatehistoriaa, ja tarkastelee
Nylénin erilaisia aatepositioita. Salovaara pohtii monia kysymyksiä, joihin Nylénin tekstiä
kokonaisuutena tarkasteleva lukija joutuu ottamaan kantaa. Tällaisia ovat esimerkiksi
kirjailija Nylénin suhde esseiden puhujaan sekä esseiden sisäisen arvomaailman ristiriitaisuus.
Salovaara esittää, että Nylénin subjektiivisten näkemysten on tarkoitus peilata universaalia
kokemusta.12
Allekirjoittaneen kandidaatintutkielma tutki Nylénin mieheyden käsitettä. Kyseisen
työn keskeiset tulokset olivat havainnot (1.) biologian merkittävyyden muutoksesta Nylénin
käsityksessä sukupuolesta sekä (2.) mieheyden kritiikin yhtäläisyydet yleisemmän
ihmisihanteen mukaisen sivistymättömyyden ja primitiivisyyden kritiikin kanssa. Tässä
tutkielmassa ensimmäinen havainto esiintyy ensimmäisessä pääluvussa, jossa käsitellään
Nylénin tuotannossa esiintyvän sukupuolikäsityksen perusteita. Toinen havainto esiintyy
toisen pääluvun mieheyttä tarkastelevassa alaluvussa. Lukuun ottamatta omaa
kandidaatintutkielmaani, ovat aiemmat Nylénin tuotannosta tehdyt tutkielmat olleet
metodologisesti erilaisia kuin tämä systemaattisen teologian metodein toteutettava tutkimus.

1.2. Lähdeaineisto ja tutkimuksen kulku
Tässä luvussa aineistoa esitellään julkaisu julkaisulta ja essee esseeltä julkaisujärjestyksessä,
kun taas pääluvuissa aineistoa lähestytään teemoittain ja analyyttisesti. Aineiston
perusteellinen esittely on välttämätöntä, koska tarkasteltavana on useita tekstejä, joissa
käsitellään useita aiheita. Näin tutkimukseni lukijalle muodostuu käsitys aineiston teemoista
sekä siitä, minkälaisissa yhteyksissä sukupuoli Nylénin tuotannossa esiintyy.
Vihan ja katkeruuden esseet alkaa ”Lukijalle”- johdannolla, jossa Nylén kirjoittaa
eläinten oikeuksista asettaen eläimet provokatiivisesti samalle viivalle ihmisten kanssa.13
Samalla hän esittää miessukupuolen inhottavina öykkäreinä ja pahantekijöinä.14 Johdantoa
seuraava essee ”Johdatus lihan sukupuolipolitiikkaan” jatkaa eläinten oikeuksien
puolustamista keskittymällä lihansyönnin ja naisten esineellistämisen yhteyksiin. Nylén lainaa
yhdysvaltalaiselta filosofi Carol J. Adamsilta (1951-) sekä esseen otsikon että filosofisen
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perustan.15 Nylén soveltaa Adamsin ajatusta ”lihan sukupuolipolitiikasta”, ja tarkastelee sen
avulla kulttuurisia ilmiöitä, jotka tukevat hänen Adamsilta omaksumaa argumenttia, että
lihansyönti ja misogynia linkittyvät siten, että miehet ovat subjekteja, jotka himoitsevat ja
esineellistävät sekä naisia että eläimiä oman nautintonsa välineiksi.16
”Teesejä uudesta dandyismistä” esseessä Nylén kirjoittaa, että olemalla pappi tai
”dandy”, mies voi ”pelastua oman sukupuolensa kiroukselta ja nöyryytykseltä”17. Esseen
sisältö on dandyn käsitteen hahmottelua. Nylénin teksti käsittelee muun muassa käyttäytymisja tyyliseikkoja, mutta sukupuoliajattelun osalta mielenkiintoisia ovat väittämät miehen
mahdollisuudesta kieltää sukupuolensa, sekä maininta siitä, ettei nainen voi eikä naisen
tarvitse olla dandy, koska nainen on ”luonnostaan suvereeni eikä herkkyys ole ollut naiselle
milloinkaan ongelma”18.
Kolmas essee ”Neitsyys” käsittelee yhteiskunnan seksi-ihanteita. Nylénin mukaan
länsimainen kulttuurimme ohjaa ihmisiä teini-iästä eteenpäin seksuaaliseen aktiivisuuteen,
jonka olennainen ilmentymä on neitsyydestä eroon pääseminen.19 Nylén kirjoittaa seksin
käsitteen olevan ”[ei] sitä eikä tätä (vaan aivan mitä tahansa)”20, millä hän kritisoi käsitteen
keinotekoisuutta. Esseen loppuosassa Nylén pohtii maallistumisen, nautinnonhakuisen
ruumiillisuuden ja eksistentiaalisen hylätyksi tulemisen teemoja. Hän myös kritisoi
uskontokriittistä katsantokantaa, jonka mukaan kristillisyys suhtautuu kielteisesti
aistinautintoihin.21
Neljännessä esseessä ”Lisämerkintöjä Morrisseysta” Nylén kirjoittaa popkulttuurista
sekä brittiläisestä pop-tähdestä Steven Morrisseysta (1959-). Esseessä Nylén kertoo
omaksuneensa seksiä koskevaan ajatteluunsa vaikutteita Morrisseylta.22. Viides essee,
”Highsmith, hullu ämmä ja muita hajamietteitä”, käsittelee amerikkalaiskirjailija Patricia
Highsmithin persoonaa ja tuotantoa pohtien samalla Nylénille tyypillisiä teemoja, kuten
eläinten oikeuksia ja sukupuolen ilmaisua. Nylén nostaa jälleen eläimet ihmisten edelle ja
eksplikoi omaa ihmisvihaansa.23 Essee sisältää myös Camilla Paglialta lainatun ajatuksen
miehen seksuaalisuudesta demonisena, biologisena tosiasiana, jota vastaan tulee taistella.24
15
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Kuudes essee on ”Viattomien kärsimyksestä”, jonka edelle on laitettu Charles
Baudelairen (1821-1867) ”Kirje Rouva Paul Mericelle” Nylénin suomentamana. ”Viattomien
kärsimyksestä” sisältää paljon puhetta Baudelairesta ja toisaalta kärsimyksen
mielettömyydestä ja tarkoituksesta. Esseessä pohditaan myös kristinuskoa ja eläinten
kärsimystä.25 Nylén tulkitsee esseessä myös Baudelairen ajatuksia sukupuolierosta. Seitsemäs
essee ”Pieni proosalaulu Islajasta” on lyhyt pohdinta suomalaisen popartisti Islajan
tuotannosta. Kahdeksantena olevassa ”Äänitaiteesta”- esseessä Nylén tarkastelee Islajan
musiikkituotantoa.
Yhdeksäs essee ”Miehen kritiikki” on tämän tutkimuksen näkökulmasta hyvin antoisa,
koska koko essee käsittelee Nylénin näkemystä heteromieheydestä. Hän pohtii esseessä
heteromieheyttä ja seksuaalisuutta väistämättömänä taakkana, jota ihmisurokset joutuvat
kantamaan.26 Heteromieheyden rinnalla Nylén pohtii myös tyttöyttä.
Kirjan loput esseet ”Katkera oppositio”, ”Mikä minua ei miellytä”, ”Ärsyttäviä rivejä
kirjoittamisesta” ja ”Détruire, dit-elle” käsittelevät kirjallisuutta ja kirjoittamista. Niistä
sukupuoli esiintyy vain viimeisessä, missä sivutaan seksuaalisen heräämisen teemaa.
Miehen rakkaus on Vihan ja rakkauden esseiden jälkeen julkaistu kokoelma
suomalaisten mieskirjailijoiden tekstejä rakkaudesta. Siihen sisältyvä Nylénin essee
”Merkintöjä ja kysymyksiä tuntemattomasta” käsittelee naiseutta ja sukupuolista halua
heteromiehen näkökulmasta. Esseen naisia toiseuttava tyyli ja mieskeskeinen ajatusmaailma
ovat silmiinpistävässä ristiriidassa Nylénin muun, etenkin myöhemmän, esseetuotannon tasaarvoa puoltavan ja perinteistä sukupuolittamista vastustavan ajattelun kanssa.
Halun ja epäluulon esseet alkaa Lukijalle-esipuheella. Nylén aloittaa kirjoittamalla
syyllisyydestä ja kirjoittamisesta,27 mutta siirtyy pian pohtimaan sukupuolta. Hän esittää
selkeästi torjuvansa ajatuksen biologian määräävästä asemasta sukupuolta määritettäessä.
Toisen kokoelman ensimmäinen essee ”Nicosfääri” on Nylénille tyypillinen teksti, jossa hän
pohtii henkilökohtaista suhdettaan johonkin henkilöön, ilmiöön tai asiaan nostaen samalla
esiin muita teemoja ja arvostuksia. ”Nicosfääri” on Nylénin kertomus siitä, miten hänestä on
tullut popartisti Nicon fani, ja mikä merkitys Nicon taiteella ja persoonalla on hänelle. Nylén
pohtii esseessään myös sukupuolen merkitystä popkulttuurissa.
Kolmas essee ”Hylätyn tekniikan ylistys” on selonteko Nylénin
valokuvaharrastuksesta ja rakkaudesta teknisiä laitteita kohtaan. Sukupuolitematiikan
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näkökulmasta ainoa kiinnostava huomio on Nylénin toteamus siitä, miten
valokuvauslaitteiden äärellä hän kokee veljeyttä muita miehiä kohtaan, vaikka muuten
tunteekin mieheyttä kohtaan vain inhoa.28
Kokoelman neljäs essee ”Perseellisyys” lähtee liikkeelle Morrisseyn levyn
sisäkansissa olevasta takapuolen kuvasta ja pohtii takapuolelle annettuja kulttuurisia
merkityksiä.29 Epätyypillisestä tulokulmasta huolimatta essee on rönsyilevä, mutta hallittu
tutkielma sukupuolen ja ruumiillisuuden kysymyksistä. Viidentenä kokoelmassa on essee
”Uskonnollinen yksinpuhelu”. Siinä Nylén pohtii uskontoa ja uskontokritiikkiä. Nylén
käsittelee aihetta ruotimalla erityisesti kosmologi Kari Enqvistin (1954-) kirjallista
tuotantoa.30 Sukupuoli tulee teemana esiin ajoittain erilaisina huomioina. Nylén muun muassa
viittaa anatomisille seikoille perustuvaan sukupuolieroon dogmaattisena asiana, jota erityisesti
uskonnolliset konservatiivit kannattavat.31 Nylén pohtii esseessä myös tasa-arvokysymyksiä.32
Kuudes essee ”Kauniit silmät” jatkaa popkulttuurin ja sukupuoliroolien suhteen ruotimista.
Nylén kuvailee ja analysoi poptähti Anna Abreun uraa Idols-kilpailuun osallistumisesta
alkaen.33 Nylén kertoo omasta halun sävyttämästä ihailustaan kyseistä artistia kohtaan.34
Nylén pohtii myös yleisesti halun käsitettä populaarikulttuurissa.
Valtaosa kirjan lopuista esseistä ei sisällä tutkimuskysymykseni kannalta olennaista
materiaalia yksittäisiä huomioita lukuun ottamatta. Poikkeuksen tekee yhdeksäs essee ”Outo
aistillisuus”, joka eksplikoi ranskalaisen elokuvaohjaaja Robert Bressonin elokuvia ja sivuaa
seksuaalisuuden ja uskonnon teemoja. ”Outo aistillisuus” sisältää väitteen, että elämä on
loputonta janoamista ja haluamista, mikä loppuu vasta kuoleman jälkeen.35
Seitsemäs essee ”Eräs eurooppalainen intellektuelli” tarkastelee Paavi Benedictus
XIV:sta. Nylén ruotii paavin sanomisia ja kirjoituksia sekä niihin kohdistettuja kritiikkejä.
Kahdeksas essee ”Pelastumisen mahdollisuudesta” käsittelee ilmastokatastrofia ja modernin
maailman ja ajattelun ongelmia. Nylén pohtii myös ympäristön vahingoittamisen teologisia
merkityksiä rinnastaen ekoteot ja rukoilemisen.36 Kymmenes essee ”Mitä lihansyöjä tekee?”
tarkastelee lihansyönnin aatteellisia yhteyksiä ja vihjaa viitteessä myös seksin 1960-luvulla
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alkaneen vapautumisen liittyvän samaan ”kulutushedonismin” kokonaisuuteen.37 Kirjan
päättää Nylénin suomennos G. K. Chestertonin kirjoituksesta ”Pyhästä viinistä”.
Tunnustuskirja on Nylénin omaelämäkerrallinen teos, joka käsittelee hänen
henkilöhistoriaansa sekä erityisesti suhdetta kristinuskoon. Teos ei koostu erillisistä esseistä,
vaan yhdestä pitkästä kokonaisuudesta. Tyylillisesti se on kuitenkin samanmuotoinen Nylénin
esseiden kanssa ja asettuu osaksi samaa jatkumoa esseekokoelmien kanssa, sillä kaikki ne
ovat saman esseeminän puhetta. Myös Tunnustuskirjassa Nylén kirjoittaa
populaarikulttuurista ammentaen ja pitää kiinni tietyistä hänelle tärkeistä aatteellisista
positioista, kuten veganismista, kristinuskosta ja feminismistä.38
Nylén käy läpi suhdettaan uskonnollisiin kysymyksiin sekä katoliseen kirkkoon.
Pohdittavana on esimerkiksi kuolemanjälkeinen elämä ja katolisen kirkon kannanotot
sukupuolimoraaliin.39 Nylén kirjoittaa identiteeteistä ja aatteellisista tekijöistä, kuten jaosta
konservatiiveihin ja liberaaleihin, samaistumatta kumpaankaan ryhmään.40 Sukupuolen ja
seksuaalisuuden teemat tulevat esiin monessa kohtaa. Nylén suhtautuu kriittisesti
seksuaalisuuden käsitteeseen sekä perinteiseen sukupuolieroon, jonka mukaiset
sukupuoliroolit ovat vain ”käsikirjoituksia”.41 Hän kirjoittaa edelleen naisista ”toisina”, mutta
toisaalta myös tyttöjen eriarvoisuudesta merkittävänä ongelmana.42 Nylén myöntää
toiseuttavan sävyn ja kirjoittaa, että hänen feminismissään on ”itsekriittinen sävy”.43 Hän
esittää kirjan lopussa myös optimistisen vision patriarkaatin murtumisesta.44
Kauhun ja ulkopuolisuuden esseet on Nylénin kolmas esseekokoelma. Sukupuolen ja
seksuaalisuuden kysymykset ovat yhä läsnä teksteissä. ”Omaelämäkerrallis-temaattiset
alkusanat” aloittaa kokoelman pohdinnalla taiteilijuudesta, työstä ja maailman tilasta.45
Näiden ohella Nylén kirjoittaa sukupuolittuneesta väkivallasta ja valkoisten heteromiesten
kokemasta ulkopuolisuuden tunteesta.46 Nylénin mukaan ”patriarkaatti luhistuu” ja se on hyvä
asia.47
Kokoelman ensimmäinen varsinainen essee, ”Minun Bowieni”, on Nylénin
kunnianosoitus David Bowielle. Toinen essee, ”Etsivä ei löydä”, pohtii taiteilijuuden
37
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kysymyksiä. Kolmas, ”Taiteilija eläinoikeustaistelijana”, pohtii kuvataiteilija Beryl Furmanin
taidetta ja eläinten oikeuksia. ”Voimien tasapaino”-esseessä pääpaino on Juhani Harrin taiteen
tarkastelussa, ”Valkoista mustalla eli kävelyä leprasairaalassa” taas keskittyy Elina
Merenmiehen taiteeseen sekä ihmisyyden ja kristillisyyden teemoihin. Nylén päättää esseen
määrittelemällä kristillisen kääntymyksen ihanteena, jonka mukaan on tarkoitus liikkua
tutusta ja turvallisesta kohti outoa.48
Taidetta käsittelevien esseiden jälkeen Nylén siirtyy ”Huutavan ääni
Pietarinkirkossa”-esseessä selvittämään ajatuksiaan paavi Franciscuksesta. Franciscuksen
edistyksellisyydestä huolimatta Nylén kertoo suhtautuvansa tähän varauksella.49 Viitteessä
Nylén kritisoi Franciscuksen kyvyttömyyttä nähdä yhteyttä erilaisten sorron muotojen, kuten
seksismi ja lihansyönti, välillä.50 Nylén kritisoi myös katolisen kirkon konservatiivista
ilmapiiriä Suomessa.51
Seitsemäs essee ””Kuitenkin” eli jumaluusoppia hylätyille” käsittelee Juhani Rekolan
tuotantoa sekä uskonnollisia ja eksistentiaalisia kysymyksiä. ”Lähestyt kuolon yötä” on lyhyt
kuoleman väistämättömyyttä pohtiva essee. ”Armoa Baudelairelle” käsittelee Charles
Baudelairen viimeisiä vuosia ja spekuloi hänen uskonnollisuudellaan.
”Tunteista ja elämän mielestä, vastahakoisesti” on essee tunteista ja modernin ihmisen
pahoinvoinnista kaiken hyvinvoinnin keskellä. Nylén ehdottaa kristinuskoa vastaukseksi
nykyihmisen merkityksettömyyden tunteeseen. Nylén kirjoittaa maailman olevan kärsimystä,
”yhtä pitkää pitkäperjantaita”, kunnes lopulta kaiken muun loputtua, armo, elämän mieli,
paljastuu.52 Esseen alussa Nylén kirjoittaa sukupuoliin yhdistettyjen ominaisuuksien
sopimuksenvaraisuudesta ja keinotekoisuudesta. Hän myös esittää pohdinnan sukupuolierolle
perustuvan ajattelun vahingollisuudesta.53
Esseessä ”Lihansyönnin mahdollisuudesta” Nylén jäsentelee lihansyönnille annettuja
perusteluita ja esittää vastaväitteitä.54 Eräänä keskeisenä syynä lihansyönnille, ja muillekin
eettisesti harmaalla alueella oleville toimille, Nylén esittää itsepetokseen perustuvan tavan
sulkea silmät tekojemme todellisilta seurauksilta.55 Monet vahingolliset toimet, kuten rasismi
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ja seksismi, johtuvat primitiivisten impulssien seuraamisesta.56 Sivistynyt ihminen kykenee
vastustamaan alkukantaisia halujaan.57
”Eräs kyllä” tarkastelee Gösta Ågrenin (1936-) esseetä Eräs ei, jonka Nylén mainitsee
itselleen hyvin merkittäväksi tekstiksi.58 Nylén yhtyy Ågrenin käsitykseen siitä, että ihmisen
on vastustettava luonnon julmuutta ja ajettava inhimillisyyttä. Ihmisen tulee siis valita olla
ihminen, ei peto.59
”Tragedia ilman jumalia eli Gaspar Noén Love”-esseen raamit rakentuvat otsikossa
mainitun ”Love”-elokuvan käsittelystä. Samalla Nylén pohtii masennuksen ilmenemistä
käpertymisenä itseen ja nostalgiaan.60 Nylén päättää esseen hänen tuotannossaan toistuvaan
ajatukseen siitä, että armo ja Jumalan olemassaolo tuovat ”mielen” mielettömään maailmaan
ja auttavat hyväksymään todellisuuden.61
”Krapulan ylistys” on ihmisen haurautta pohtiva lyhyt teksti, ja kirjan päättävä
”Rakkauden talvi” kertoo Nylénin osallistumisesta Pekka Haaviston presidenttikampanjaan
talvella 2011-2012.
”Minun feminismini” on Kauhun ja ulkopuolisuuden esseiden jälkeen julkaistu
kolumni, jossa Nylén kirjoittaa suhteestaan feminismiin. Teksti avaa Nylénin feministisen
ajattelun kehittymistä hänen tuotantonsa varrella.
Johdatus filmiaikaan on kokoelma esseitä, mutta poikkeaa muista Nylénin
esseekokoelmista siten, että se sisältää yksinomaan valokuvaamista koskevia esseitä. Kirjan
tekstit sisältävät Nylénille ominaisia pohdintoja normien määräävyydestä, sovinnaisuuden
vastustamisesta ja sukupuolistereotypioiden vääryydestä.62 Kyse on kuitenkin irrallisista
huomioista kirjan pääpainon ollessa valokuvausaiheissa.
Kirjassaan Häviö Nylén kertoo kirjailijan urastaan. Kirja on omakohtainen kuvaus
luovaa työtä tekevien taloudellisesta ahdingosta sekä heihin kohdistuvista odotuksista. Nylén
kirjoittaa elämänvalintojen näennäisyydestä ja ihmisen kyvyttömyydestä vaikuttaa
elämäänsä.63 Hän selittää myös eri esseeteosten taustalla olleita ajatuksia. Kirjan anti
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tutkimukselleni on erityisesti Nylénin pohdinta Vihan ja katkeruuden esseiden aikaisen
mieskritiikin motiiveista.
Kolme pyhää sisältää pyhyyden ja uskonasioiden luonnetta pohtivan esipuheen lisäksi
kolme esseetä, joissa käsitellään katolisen kirkon pyhiksi julistettuja henkilöitä. Ensimmäinen
käsittelee Franciscus Assisilaista, toinen Jeanne d’Arcia, ja kolmas marttyyri Stefanosta.
Nylén käy esseissä läpi kyseisten henkilöiden elämäntarinoita ja pohtii samalla, mitä
annettavaa hahmojen elämäntarinoilla on erilaisiin ajattomiin keskusteluaiheisiin. Nämä
aiheet ovat myös Nylénin omasta tuotannosta tuttuja. Franciscuksen kohdalla pohditaan muun
muassa rahaa, kulutuskulttuuria ja luontosuhdetta.64 Jeanne-essee tarkastelee valtaa, sortoa ja
uhmaa.65 Stefanos-esseessä pohditaan uskonnollista toisinajattelua.66 Pyhyyden eri puolet ja
uskonnollinen pohdinta on läsnä läpi kirjan. Nylén ei kehittele sukupuolta koskevaa
ajatteluaan aiempaan tuotantoonsa nähden, vaan pikemminkin tekee vain huomioita tutuista
positioista käsin.
Tämä tutkimus etenee siten, että johdannon jälkeen kuvaan varsinaista
analyysivaihetta. Olen jakanut sen kahteen päälukuun, jotka jakautuvat alalukuihin.
Ensimmäinen pääluku keskittyy sukupuolen käsitteeseen sekä sille Nylénin tuotannossa
läheiseen sukupuolieron käsitteeseen. Luvussa käy ilmi, miksi yleensäkin Nylén kirjoittaa
sukupuolesta ja mikä sukupuolen rooli on hänen tuotannossaan. Ensimmäinen alaluku
tarkastelee Nylénin alkuvaiheen tuotannon essentialistista käsitystä sukupuolesta ja väittämiä
käsityksen ympärillä. Toinen alaluku tutkii Nylénin käsitystä sukupuolesta essentialismista
luopumisen jälkeen. Essentialismin hylkäämiseen liittyy Nylénin jyrkkä näkemys
sukupuolieron merkityksistä. Siksi sukupuolieron käsitteen tarkastelu on olennainen osa
lukua.
Toinen pääluku tarkastelee yksityiskohtaisemmin Nylénin tuotannossa sukupuoleen
liittyviä teemoja. Ensimmäinen alaluku tutkii Nylénin käsitystä mieheydestä. Nylénin suhde
mieheyteen on kriittinen ja omakohtainen. Luvussa tarkastellaan mieskritiikin kehittymistä
tuotannon varrella sekä myös sen suhdetta ja analogisuutta muihin teemoihin. Toinen alaluku
keskittyy Nylénin tuotannossa esiintyvään naiskuvaan. Nylénin tuotannossa on vahva tasaarvoa puoltava tendenssi, mutta toisaalta hän kirjoittaa naisista ja naiseudesta melko
toiseuttavasti ja yksipuolisesti. Pyrin selvittämään perusteita kirjoitusten taustalla. Kolmas
alaluku tarkastelee Nylénin kirjoituksia sukupuolten toimijuudesta ja esittämisestä
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populaarikulttuurissa ja taiteessa. Tarkastelen aihetta omassa luvussaan, koska kyseessä on
oma rajattu kontekstinsa. Neljäs alaluku käsittelee Nylénin kirjoituksia ja käsityksiä
feminismistä. Pyrin myös osoittamaan feministisen ajattelun kehittymisen vaikuttavan
Nylénin esseetuotannon sisältöihin ja painotuksiin. Analyysiosan jälkeen esittelen
tutkimuksen tulokset Johtopäätökset-luvussa.
Viittaustekniikasta on hyvä tietää, että viittaan kirjallisuuteen ilmoittamalla tekijän ja
julkaisuvuoden. Lähdeaineiston yksittäisiin teksteihin puolestaan viittaan ilmoittamalla esseen
tai tekstin otsikon lainausmerkeissä sekä julkaisuvuoden. Lähdeaineistona oleva kirjallisuus
löytyy kirjallisuusluettelosta Lähteet-otsikon alta siten, että ensin tekijän nimen jälkeen
ilmoitetaan julkaisuvuosi ja sitten esseen otsikko. Otsikot ovat aakkosjärjestyksessä. Viittaan
lähteisiin ja kirjallisuuteen aina teosten koko nimellä myös leipätekstissä. Ratkaisu toimia
näin perustuu sen varmistamiselle, että lukija olisi koko ajan tietoinen, mistä laajan aineiston
useasta tekstistä puhutaan milloinkin.
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2 Sukupuoli Antti Nylénin esseissä
Sukupuoli on usein toistuva aihe Nylénin esseetuotannossa. Hän tarkastelee kriittisesti
perinteisiä sukupuolirooleja sekä sukupuolieroa useassa esseessä. Osassa esseitä sukupuoli on
keskeisenä teemana, kun taas välillä maininnat ovat enemmän irrallisia eivätkä välttämättä
niin olennaisia esitetyssä kontekstissa. Monesti sukupuolta käsitellään limittäin jonkin muun
aiheen kanssa tai muuten osana suurempaa kokonaisuutta.
Tarkasteltaessa käsitystä sukupuolesta Nylénin esseetuotannossa, on välttämätöntä
erottaa hänen sukupuolta koskevasta ajattelusta kaksi vaihetta. Näiden vaiheiden taitekohta on
vuonna 2007 julkaistun esikoiskokoelma Vihan ja katkeruuden esseiden ja vuonna 2010
julkaistun Halun ja epäluulon esseiden välissä. Ennen toista esseekokoelmaa Nylénin
sukupuolen pohdintaa leimaavat essentialistiset painotukset sekä biologinen determinismi.
Essentialismilla tarkoitetaan olemusajattelua, jonka mukaan tietynlaisilla asioilla ja olioilla on
niitä määrittäviä ja niille välttämättömiä pysyviä ominaisuuksia.67
Feminismin piirissä essentialismista on keskusteltu esimerkiksi silloin, kun naisten
sortoa on oikeutettu vetoamalla heidän luonnollisina pidettyihin ominaisuuksiin. Biologismi
on essentialismin muoto, jossa sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden katsotaan olevan
johdettavissa biologisista syistä.68 Biologinen determinismi puolestaan tarkoittaa
ajattelutapaa, jonka mukaan yksilön käyttäytyminen ei ole kulttuurisesti määräytynyttä, vaan
pelkästään biologisten tekijöiden tulos.69 Käsitteet ovat lähellä toisiaan ja niitä käytetään usein
rinnakkain. Tässä tutkimuksessa puhun essentialistisesta biologismista sekä essentialismista
viitatessanin Nylénin ajatteluun sukupuolesta Nylénin alkupään tuotannossa eli ennen Halun
ja epäluulon esseitä.
Essentialismiin liittyy usein ajatus sukupuolten muuttumattomasta olemuksesta.
Nylénin alkupään tuotannon käsitys sukupuolesta ei ole tässä mielessä puhtaan
essentialistinen, sillä hän ei ajattele sukupuolten olevan täysin muuttumattomia tai määräävän
väistämättömästi yksilön toimintaa. Hän kuitenkin liittää biologisten tekijöiden perusteella
uros- ja naaraspuolisiin ihmisiin tiettyjä ominaisuuksia. Hän myös katsoo biologian selkeästi
ohjaavan yksilön toimia, mutta toisaalta hän ajattelee yksilön voivan taistella onnistuneesti
biologiaa vastaan. Feministisessä keskustelussa essentialismin kritiikki on kohdistettu
sellaista ajattelua kohtaan, missä luontaisiksi väitettyjen ominaisuuksien perusteella sorretaan
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naisia ja suositaan patriarkaalista70 järjestystä.71 Nylénin essentialismi on tähän verrattuna
käänteistä. Hän kritisoi hyvin kärjekkäästi toksiseen maskuliinisuuteen liitettyjä
ominaisuuksia ja idealisoi naisia ja naiseutta.
Halun ja epäluulon esseistä alkaen Nylén hylkää biologisen determinismin mukaisen
essentialistisen käsityksen sukupuolesta ja alkaa suhtautua sukupuoliin sosiaalisina
konstruktioina. Tästä huolimatta jännite biologian määräävyyden ja ihmisen
identiteettivalintojen välillä esiintyy Nylénin pohdinnoissa vielä tämän jälkeenkin. Selkeän
sukupuolirooleihin liittyvän essentialismin hylkääminen muuttaa erityisesti sitä, miten
ihmisen tulisi Nylénin mielestä toimia suhteessa sukupuoleen. Alkutuotannossa Nylén esittää
erityisesti mieheyden luonnollisena ominaisuutena, joka ilmenee väkivaltaisuutena ja jota
vastaan tulee taistella. Myöhemmin Nylén ei korosta mieheyttä samalla tavalla, vaan kirjoittaa
yleensäkin ihmisen voivan tehdä valinnan olla elämättä väkivaltaisen luontonsa mukaan.
Essentialismista luopuminen tuottaa muutoksen myös käsitteen ”sukupuoli”
merkityksille. Nylénin kirjoittaessa sukupuolesta ennen Vihan ja katkeruuden esseitä on
oletettavaa, että hän viittaa sukupuolen sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi myös biologiseen
sukupuoleen (engl. sex). Hänen hylätessä anatomisten ominaisuuksien sukupuolittamisen, on
oletettavaa, että puhuessaan sukupuolesta, hän puhuu ensisijaisesti sosiaalisesta sukupuolesta
(engl. gender).
Nylénin sukupuolta koskevan ajattelun muuttumisen rinnalla, ja todennäköisesti
merkittävänä syynä, on havaittavissa muutos myös hänen feminismikäsityksessään. Käsittelen
Nylénin feminismikäsityksiä tämän tutkimuksen kolmannessa luvussa. Tässä luvussa keskityn
hänen erilaisiin tapoihinsa määritellä sukupuoli. Tarkastelen ensimmäisessä alaluvussa, miten
essentilismi näkyy Nylénin varhaistuotannossa esiintyvässä käsityksessä sukupuolesta.
Toisessa alaluvussa kiinnitän huomioni hänen muuttuneeseen sukupuolen määrittelyyn
essentialismin hylkäämisen jälkeen. Toinen alaluku tarkastelee myös erityisesti Nylénin
käyttämää sukupuolieron käsitettä ja sen kritiikkiä. Kolmannessa alaluvussa esittelen Nylén
tuotannosta nousevaa käsitystä seksistä ja seksuaalisuudesta.
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2.1. Nylénin essentialismi
Vihan ja katkeruuden esseissä Nylénin essentialismi on näkyvästi esillä. Esseessä ”Miehen
kritiikki” Nylén tutkii elokuvaohjaaja ja kirjailija Lukas Moodyssonin72 elokuvien ja
poplaulaja Jarvis Cockerin73 lyriikoiden kriittisiä kuvauksia heteromiehestä. Nylénin
kirjoittaessa Moodyssonin elokuvasta Reikä sydämessäni74, hän nostaa tarkasteluun
kohtauksen, jossa yksi elokuvan hahmoista, teini-ikäinen Erik, pohtii, ettei halua tulla
mieheksi, koska maailman kamalimmat asiat tapahtuvat miesten toimesta. Nylén tarttuu
ajatukseen ja kirjoittaa heteromiehisen seksuaalisen halun olevan tappamisen ja kiduttamisen
halua, joka on ”idullaan jokaisessa poikavauvassa” ja ”Y-kromosomilla varustetuissa
ihmisyksilöissä” eli ihmisuroissa75. Nylénin mukaan biologinen mieheys siis tarkoittaa
luonnon määräämää potentiaalia väkivaltaiseen käyttäytymiseen,76 eikä vain potentiaalia,
vaan myös sitä, että miehet kokevat luontaista vetoa toteuttaa väkivaltaan yllyttävää viettiään.
Väite näkyy hänen kirjoittaessa Moodyssonin elokuvan Lilja 4-ever77 kohtauksesta, jossa
kuvataan miehiä, jotka harrastavat seksiä elokuvan päähenkilön, itä-Euroopasta Ruotsiin
seksiorjaksi huijatun, alaikäisen Liljan kanssa:
[…] valkokankaasta tulee peili, josta ruotsalaiset heteromiehet voivat katsella itseään ja omaa syvintä
halua toteutumassa…78

Nylénin mukaan tämä väkivaltainen seksivietti on siis olemuksellisesti osa heteromieheyttä.
Hänen mukaansa ”heteromiehen syvintä halua”79 ilmaisee myös Todd Solonzin elokuvassa
Onni80 esiintyvän hahmon kuvailema seksifantasia, jota hän siteeraa:
”Haluisin vaan niinku riisuu sen ja sitoo sen, ja sitte vaan nussii sitä. Nussii, nussii ja nussii, kunnes se
kiljuis ku sikaa tapettais. Ja sitte mä nostaisin sen perseen pystyyn ja nussisin sitä vielä lisää, niin kovaa,
et mun kyrpä menis sen läpi ja mun spermat roiskuis sen suusta.”81

Nylén korostaa graafisten viittausten avulla miehen seksuaalisuuden väkivaltaista luonnetta.
Hän myös kirjoittaa Solonzin elokuvasta lainatun fantasian olevan ”yleispätevä ja tosi”82.
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Kyseessä ei siis ole marginaalinen ilmiö, vaan kuvailtu tuhovietti edustaa Nylénille jokaista
heteromiestä. Nylénin mukaan ”standardimuotoinen pornografia” kuvaa tätä samaa ilmiötä,
miehen seksuaalisuutta. Lisäksi siinä kuva naisesta on yksinkertaistettu ja alistettu
heteromiehen halulle, jolloin se on vain ”typerää fantasiaa”.83
Myös ”Highsmith, hullu ämmä ja muita hajamietteitä”-esseessä samankaltainen,
seksuaalissävytteisen tuhovimman miehen olemukseen liittävä essentialismi tulee
eksplisiittisesti esiin. Nylén viittaa yhdysvaltalaisen kulttuuritutkija Camille Paglian (s.1947)
teokseen Sexual Personae84, yhtyen tämän näkemyksiin:
Paglia ilmoittaa, että seksuaalisuus, varsinkin miehen, on ihmisen demoni, ja sukupuoli orjuuttava
biologinen tosiasia eikä ”kulttuurinen konstruktio” tai ”performanssi”. Mutta voi sitä, joka ei sitä
muutenkin ymmärrä – ja sitä, joka ei ymmärrä, että demoneita ja biologiaa vastaan täytyy säälimättä
sotia.85

Essentialismin lisäksi oheisessa katkelmassa näkyy Nylénin normatiivinen painotus, jonka
mukaan yksilöiden tulee vastustaa tätä biologian määräämää miehistä luontoa.
Vastustamisella hän tarkoittaa tuhovoimaisen seksuaalisuuden torjumista, pidättäytymistä
tuhoavasta käyttäytymisestä. Hänen essentialistinen käsityksensä ei siis sisällä ajatusta, että
ihmiset toimisivat aina välttämättä biologisen luontonsa mukaisesti,86 vaan omaa luontoa
vastaan voi ja pitää taistella.87 Miesten kohdalla tämä tarkoittaa, ettei suostu tuhovoimaisen
seksuaalisuuden subjektiksi. Naiset voivat puolestaan kieltäytyä olemasta sen objekteja,
yksinkertaistettuja halun kohteita.88
Vihan ja katkeruuden esseiden ”Teesejä uudesta dandyismistä”-esseessä Nylén
kirjoittaa miehelle olevan mahdollista pelastua mieheydeltä ryhtymällä papiksi tai
81

”Miehen kritiikki” 2007, 182.
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dandyksi89.90 Pappeudella hän tarkoittaa katolista pappeutta ja selibaattia.91 Selibaatissa elävä
pappihan pidättäytyy oletettavasti harjoittamasta miehistä seksuaalisuuttaan. Keikarimainen
dandy taas pelastuu Nylénin mukaan herkkyytensä ja suvereeniutensa vuoksi. Naisten taas ei
tarvitse tavoitella dandiyttä, koska he ovat ”luonnostaan suvereeneja”.92
Nylénin sukupuoliessentialismi ei liity ainoastaan käsitykseen miehen
seksuaalisuudesta demonisena tuhovoimana, vaan Vihan ja katkeruuden esseissä esiintyy
myös ajatus mieheydestä yleensäkin luonnon määräämänä typeryytenä ja julmuutena, jota
myöskin pitää ja voi vastustaa. Esseessä ”Viattomien kärsimyksestä” hän antaa ymmärtää
sukupuolen jopa vaihtuvan, jos yksilö omalla toiminnallaan kumoaa biologian määräämän
olemuksensa. Ihmisurosten kohdalla tämä voi tapahtua vastustamalla omia luontaisia
taipumuksia, kun taas ihmisnaaraat voivat toiminnallaan ohittaa biologian ja halutessaan
toteuttaa väkivaltaisia tekoja, jotka ovat Nylénin ajattelussa luontaisia miehille. Toisin
sanoen, urosten ei tarvitse harjoittaa mieheyttä, ja vastaavasti naaraat voivat toteuttaa
mieheyttä. Ajatukset tulevat ilmi esseessä ”Viattomien kärsimyksestä”, missä Nylén pohtii
ranskalaisen runoilijan Charles Baudelairen (1821-1867) käsityksiä 1800-luvun
sukupuolirooleista. Pohdinnan lomassa hän kirjoittaa:
Typeryys on miehille luontainen ominaisuus, kuten julmuuskin. Julmuushan on aina typerää ja typeryys
julmaa, eikä typeryyden vastakohtana ole älykkyys vaan pyhyys.
Näin ollen oman sukupuolen ja biologian lain vastustaminen on miehelle typeryyden vastustamista ja
pyhyyden tavoittelua.93

Nylénin mukaan mies on siis olemuksellisesti julma ja typerä. Samassa yhteydessä hän
kirjoittaa biologialle ja sukupuolelle antautumisen tarkoittavan miesten tapauksessa
”herkkujen ahmimista, salapullojen tyhjentämistä ja heitukoiden tapailua”94. Miehillä on siis
luontainen taipumus nautinnonhakuisuuteen ja paheisiin, mutta mieheyttä voi vastustaa
kilvoittelemalla askeettisesti. Naiseus puolestaan on Nylénin mukaan olemuksellisesti vapaa
vastaavasta paheellisesta taipumuksesta. Hän kirjoittaa:
Naiselle naiseuden vastustaminen on vastaavasti typeryyden vastaanottamista ja pyhyydestä luopumista.
Silloin kun naiset yrittävät päteä typeryydessä, heistä tulee helposti miehiäkin typerämpiä ja julmempia,
miehen irvikuvia, siveettömyyden poroporvareita.95
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Vaikka naiset eivät Nylénin mukaan ole olemuksellisesti julmia ja typeriä, he ovat täysin
kykeneviä paheelliseen toimintaan. Edellä siteerattujen kohtien tulkinta on haastavaa, koska
Nylén esittää ajatuksia tulkitessaan samalla Baudelairen ajatuksia, jolloin ei ole selvää kuka
ajattelee mitäkin. Joka tapauksessa Nylén valjastaa ajatukset oman mieskritiikkinsä
välineeksi. Lisäksi ajatus siitä, että biologia määrittää miesten ja naisten olemusta, ja että tuo
olemus ei kuitenkaan automaattisesti määritä yksilön toimintaa, sopii yhteen Nylénin
varhaistuotannon muun sukupuolta koskevan ajattelun kanssa.
Nylénin normatiivisten lausumien perusteella voidaan todeta, että hänelle biologian
määräämää olemusta olennaisempaa on lopulta se, mitä yksilö valitsee luontaisista
taipumuksistaan huolimatta tehdä. Äärimmäisin esimerkki yksilön kyvystä ohittaa oletettu
biologinen sukupuoli löytyy myös niin ikään ”Viattomien kärsimyksestä”-esseestä:
[Paula Lehtomäki] … esitteli kerran eduskunnassa ”kirkuvanpunaista pikkujoululaukkuaan”, joka oli
”aitoa kettua” ja ”värjätty kettutyttöjen verellä.” Kansanedustajan laukku oli siis kyllästetty viattomien
kärsimyksellä, ja Lehtomäki yritti parhaansa mukaan olla rehvakas, vitsiä vääntävä kovanaama, joka ei
välitä siitä, että viattomat kärsivät. Naisellisesta käsilaukusta huolimatta kovanaaman sukupuoli ei jää
epäselväksi. Kovanaamassahan typeryydestä ja julmuudesta on tullut kovaa ja läpäisemätöntä,
erehtymättömän miehistä materiaa, ja välittäminen on tietenkin aina akkamaista tunteellisuutta. Sitä paitsi
se tosiseikka, että käsilaukku oli värjätty nimenomaan tyttöjen verellä, symboloi dramaattisesti
Lehtomäen kohoamista biologiansa yläpuolelle, hänen irtautumistaan sen kahleista – (kettu)tytöt oli
uhrattu ja heidän verensä vuodatettu hänen vapautumisensa merkiksi. Ministeri Lehtomäkeä ilkeämpää ja
irvokkaampaa miehen karikatyyria on mahdoton kuvitella.96

Tässä katkelmassa mieheys on julmuuden harjoittamista käytännössä. Se, mitä biologia
määrittää olemuksellisesti, on lopulta toissijaista, kun yksilön sukupuolta, mieheyttä tai
naiseutta, arvioidaan. Yksilö voi luontaisista taipumuksistaan huolimatta ”kohota biologiansa
yläpuolelle”. Tämän perusteella Nylénin essentialismi ei ole täysin koherenttia. Hän kirjoittaa
luonnon määräämästä olemuksesta miehenä ja naisena, mutta toisaalta ihmisen olemusta
miehenä ja naisena määrittää viime kädessä yksilön toiminta. Ajattelun moninaisuuden voi
katsoa johtuvan siitä, että muut päämäärät, kuten mieheyden jyrkkä kritisoiminen, ovat
systemaattista esittämistä tärkeämpiä.
Vihan ja katkeruuden esseiden jälkeen julkaistu kirjoituskokoelma Miehen rakkaus
sisältää esseen ”Merkintöjä ja kysymyksiä tuntemattomasta”, jossa Nylén pohtii naiseutta ja
sukupuolista halua. Nylénin väittämä on yhä, että väkivaltarikokset ovat seksuaalisen halun
yllyttämiä, mutta nyt hän tarkentaa, että seksuaalinen väkivalta on ilmaus samasta halusta
kuin iloa ja nautintoa tuova seksuaalinen toiminta. Hän kuvaa mekanismia mieskeskeisesti
siten, että naisten miehissä herättämä halu saa väistämättä aikaan turhautumisen, koska se ei
voi täyttyä. Jotkut kykenevät hyväksymään tämän ”totuuden halusta” ja vastustamaan
turhautumisesta seuraavaa ”väkivallan kiusausta”, mutta osa päätyy toimimaan
96
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väkivaltaisesti.97 Tässä hän jättää avoimeksi mahdollisuuden toteuttaa miehen seksuaalisuutta
myös ei-väkivaltaisesti. Väkivaltainen toiminta vaikuttaisi olevan enemmänkin seurausta
seksuaalisen halun luonteesta kuin mieheydestä. Vihan ja katkeruuden esseistä tällaista
näkemystä ei löydy, vaan nimenomaan miehen heteroseksuaalinen halu esitetään väkivaltaa
tuottavana kielteisenä ominaisuutena.
Ennen Halun ja epäluulon esseitä Nylénin ajattelu sukupuolesta on essentialististen
sävyjen ohella myös hyvin kaksijakoiselle sukupuolelle perustuvaa. Hän kirjoittaa miehistä ja
naisista sekä heidän luonnostaan. Todennäköinen syy sille, että hän pitäytyy kirjoituksissaan
miehissä ja naisissa, on se, että hänen kritiikkinsä kärki kohdistuu paljolti juuri miesten naisia
kohtaan harjoittamaan väkivaltaan. Nylén ei eksplikoi aivan yhtä tarkasti luonnon ja biologian
vaikutusta naisiin tai naaraspuolisiin ihmisiin kuin miehiin ja urospuolisiin, mutta myös hänen
käsityksensä naisista on ennen Halun ja epäluulon esseitä essentialistinen.
Nylénin essentialistinen käsitys mieheydestä toimii perusteluna kritiikille, mutta
naiseus ja feminiinisyys edustavat hänelle luontaista suvereeniutta sekä jotain ideaalia ja
ylimaallista. Nylén kirjoittaa tyttöydestä irrallisena ja tavoittamattomana mysteerinä.98
”Merkintöjä ja kysymyksiä tuntemattomasta” sisältää myös metafyysistä pohdintaa naisen ja
naiseuden olemuksesta. Nylén kirjoittaa naisen kauneudesta ”naiseutena”, joka on jokaisen
naisen välttämätön ominaisuus ”ikään kuin lisättynä”.99 Tämä naiseus on hänen mukaansa
myös se ominaisuus, minkä vuoksi naiset herättävät halua. Nylénin mukaan
”kulttuuripiirissämme” kukaan ei ihaile naisia, vaan tätä ”jotakin heissä”.100 Tämä jokin on
kuitenkin ei-ruumiillinen ominaisuus, vaan ”ideaalinen ja eteerinen”, koska myös
transvestiitti voi ilmaista samaa naiseutta.101
Nylénin mukaan nainen on ”ainetta, joka viittaa ideaaliseen” ja tätä viittaussuhdetta
voimistetaan ehostautumalla ja kaunistautumalla. Toisaalta nainen kykenee hänen mukaansa
myös häpäisemään itsensä ja rikkomaan ”illuusion” naiseudesta esimerkiksi pukeutumalla
tyylittömästi tai syömällä lihaa.102 Puhe illuusion rikkomisesta viittaa enemmänkin Nylénin
omiin arvostuksiin kuin yleisiin mielipiteisiin. Jos ideaali naiseudesta rikkoutuu naisen
rikkoessa Nylénin moraali- tai tyyli-ihanteita, tätä ei voida pitää universaalina ilmiönä. Tästä
huolimatta Nylénin ajatus kertoo jotain yleispätevää siitä, miten sukupuoliroolien mukaiset
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ihanteet ja illuusiot voivat rikkoutua yksilön toimiessa yleisten ihanteiden ja odotusten
vastaisesti.
”Merkintöjä ja kysymyksiä tuntemattomasta” on epäjohdonmukainen siinä, että
toisaalta naiseus esitetään jokaisessa naisessa olevana välttämättömänä ominaisuutena, mutta
toisaalta jonakin yksilöiden ilmaisemana, kulttuurisista tekijöistä rakentuvana illusorisena
viittauksena heidän ulkopuolellaan olevaan ideaan. Nylén itsekin huomauttaa kirjoitustensa
olevan yleistäviä, kun hän ”puhuu joukoista” vaikka tarkoittaa vain ”muutamia” tai ”jotakuta
tiettyä”.103 Hän ilmaisee olevansa tarkoituksellisen abstrakti ja ajatusten ”hajaantumisen
kaikkialle” olevan perusteltua, koska ”kaunis nainenkin on kaikkialla meidän silmiemme
edessä yksityisenä ja universaalina”.104
Nylén ottaa kantaa ”yliopistohumanismin kentillä” esitettyyn essentialismikritiikkiin
toteamalla, että essentialismia pidetään epä-älyllisenä, koska se sisältää uskon kohtaloon,
luojaan ja ihmisten pysyvään luontoon. Lisäksi Nylén tunnustautuu esseen lopussa itsekin
essentialistiksi.105 Hän täyttääkin ainakin hetkittäin oman määritelmänsä essentialistista.
Hänen luojauskonsa käy eksplisiittisesti ilmi toisaalla,106 ja hän vaikuttaa varhaistuotannossa
ajattelevan myös, että ihmisissä on pysyviä ominaisuuksia ja taipumuksia. Hänen
essentialisminsa kuitenkin kieltää deterministisen ajatuksen luonnon määräävyydestä siten,
että hänen mukaansa ihmiselle on mahdollista vastustaa luontoa eikä luonnon määräämiä
taipumuksia ole pakko toteuttaa käytännössä.
Kuten olen tässä luvussa jo todennut, Nylénille vaikuttaa olevan tärkeää kritisoida
erityisesti sukupuolittuneita haitallisia ja väkivaltaisia ilmiöitä. Hänen essentialisminsa on
kiistämätöntä, mutta epäjohdonmukaista ja tuntuu palvelevan erityisesti argumentatiivisia ja
retorisia päämääriä. Hänelle on tärkeää esittää perinteisesti maskuliiniseksi mielletty väkivalta
olemuksellisena osana kritisoimaansa mieheyttä, ja vastaavasti idealisoida naiset ja naiseus
lähes kaiken kritiikin ulkopuolelle. Jälkimmäisestä poikkeuksen tekevät Nylénin omia
moraalisia ihanteita rikkovat tai perinteisesti miehiseksi miellettyjen mallien mukaisesti
toimivat naiset.
Essentialistisesti ymmärretyn sukupuolen ja seksuaalisuuden välinen suhde on
Nylénin varhaistuotannossa hieman epäselvä. Kaikesta huolimatta hänen sukupuolta koskeva
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ajattelunsa ennen Halun ja epäluulon esseitä korostaa sukupuolen biologisia ja luonnollisia
ominaisuuksia. Mieheyden yhteydessä hän kirjoittaa heteromiesten seksuaalisuuden olevan
keskeinen miehiä väkivaltaan yllyttävä biologinen tekijä.107 Toisaalta hän kirjoittaa alkupään
tuotannossaan seksuaalisuudesta valheellisena konstruktiona.108 Seksuaalisuus määrittyy
toisaalla miehiä ajavana luonnonvoimana, ja toisaalla taas pelkkänä valheellisena
konstruktiona, jonka todellisuuspohja kyseenalaistetaan.
Naisten seksuaalisuudesta Nylén kirjoittaa miesten fantasianomaisena luomuksena,
johon miehet projisoivat toiveensa siitä, millaiseksi he naisen seksuaalikäyttäytymisen
toivovat.109 Puhe konstruktiosta on siis osa hänen argumenttiaan, jonka mukaan miehet
esineellistävät naisia. ”Miehen kritiikki”-esseessä hän kuitenkin toteaa miehenkin
seksuaalisuuden olevan ”luultavasti” ”erheellinen rakennelma. Nylén vaikuttaa tiedostavan
epäjohdonmukaisuutensa ja kirjoittaa, ettei myönnä kyseisessä ”tutkimuksessa”, että
miehenkin seksuaalisuus todennäköisesti on vain konstruktio.110 Tässä näkyy Nylénin
esseetyylin ero tieteelliseen tekstiin. Esseissä on mahdollista ja sallittua argumentoida
mielivaltaisestikin ja muuttaa ajattelua sekä perusteluita tilanteen mukaan. Nylénin tapa
osallistua essentialistiseen keskusteluun essentialistisin argumentein vaikuttaa harkitulta ja
tarkoitushakuiselta. Tämä muistuttaa feministisessä keskustelussa strategiseksi
essentialismiksi kutsuttua lähestymistapaa, jossa tarkoituksella omaksutaan jokin
essentialistinen argumentti, mutta muutetaan se palvelemaan omia feministisiä päämääriä.111

2.2. Sukupuolieron merkitykset
Esseessä ”Merkintöjä ja kysymyksiä tuntemattomasta” Nylén kirjoittaa vielä väheksyvään
sävyyn ”yliopistohumanismin kentillä” esiintyvästä puheesta, jonka mukaan sukupuoli on
”hämärää ja hankalaa, kuten ”sosiaalista” tai ”kulttuurista”…”, ja että ”Humanismin uusien
dogmien valossa naiseus ja mieheys ovat liukoisia ja karkaavia, epätosia asioita”.112 Kaksi
vuotta myöhemmin julkaistussa Halun ja epäluulon esseet -kokoelmassa hän kuitenkin itse
määrittelee mieheyden ja naiseuden epätosiksi konstruktioiksi. Vaikka Nylénin kirjoitukset
sukupuolesta ovat monesti sidoksissa kulloisenkin esseen kontekstiin ja sen taustalla olevaan
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argumenttiin, on Halun ja epäluulon esseiden kohdalla havaittavissa selkeä murros.
Tarkastelen nyt lähemmin tätä muutosta ja Nylénin ajattelua sen jälkeen.
Nylén selvittää perusteellisesti ajatteluaan sukupuolesta Halun ja epäluulon esseiden
”Lukijalle”-esipuheessa. Hän torjuu mieheyden ja naiseuden keinotekoisina identiteetteinä,
jotka eivät vastaa luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi hän korostaa yksilöiden vapautta valita
identiteettinsä ja saada tunnustusta. Hän aloittaa sukupuolta koskevan pohdinnan hylkäämällä
biologistisen ajattelutavan. Hän kirjoittaa nähneensä aiemmin tarpeelliseksi etsiä pakoreittiä
mieheydestä, ja kokeneensa dandyismin yhtenä tapana paeta sukupuolestaan. Nyt hän
kuitenkin kirjoittaa alkaneensa pohtia mieheyden sijaan ”sukupuolta yleensä”.113
Selvityksensä aluksi hän lainaa Valerie Solanasin kirjoitusta ”Miessukupuolella on käänteinen
Midaan kosketus. Kaikki, mihin mies koskee, muuttuu paskaksi.”114 Tämä liioiteltu
mieskriittinen lause voisi yhtä hyvin löytyä sellaisenaan Vihan ja katkeruuden esseistä. Nylén
jatkaa:
Ja niin paljon kuin Solanasin suurta tarkkuutta ja outoa hellyyttä kunnioitankin, haluan hylätä hänen
kromosomioppinsa. Mitä solut tai geenit tai atomit meille kuuluvat? Niitä ei ole olemassa.
Yritän vihata sukupuolieroa, koska yritän vihata valhetta.
Kuinka kukaan suostuu olemaan mies tai nainen, suostuu valitsemaan jommankumman kahdesta yhtä
surkeasta vaihtoehdosta ja jopa pitämään valintaansa välttämättömänä? Kaikkein alistuvimmat
kuvittelevat, etteivät ole edes valinneet, mikä toisaalta viittaa siihen, että sukupuoliero on uskonto tai
oikeastaan uskonnon irvikuva.
Totuus on, että miehiä ja naisia ei ole olemassa. Mies ja nainen ovat vain kaksi väärinkäytettyä ja
ylipainoista käsitettä. 115

Nylén perustelee muutosta ajattelussaan väittämällä sukupuolieron olevan keinotekoinen ja
valheellinen ilmiö. Hän torjuu myös luonnontieteellisen sukupuolen määrittelyn valheena,
jonka pohjalta ei tulisi johtaa sukupuolirooleja ”mies” ja ”nainen”. Nylén kirjoittaa
vastustavansa kyseisiä käsitteitä ja niiden merkityksiä. Hän kirjoittaa, että sanoja ”mies ja
nainen ei koskaan saisi käyttää merkityksissä ’uros’ ja ’naaras’”116. Hän erottaa biologisen
sukupuolen sosiaalisista rooleista, tai ” valmistetun identiteetin” ”luodusta lihasta”, joita ei
tule sekoittaa, kuten hän itse kirjoittaa.117 Hänen kirjoituksensa taustalla näkyy vahva
biologismin vastustus. Biologian ei tule määrittää millään lailla yksilöiden identifioitumista.
Tämä poikkeaa täysin Vihan ja katkeruuden esseissä esiintyneestä essentialistisesta
mieheyden kritiikistä. Nylénin argumenttien metafyysinen perusta on vaihtunut.
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Nylénin argumentointi on todella jyrkkää ja siinä on tarkoituksellisen mielivaltaisia
sävyjä, esimerkiksi väite, ettei geenejä tai atomeita ole edes olemassa. Tämä epätieteellisyys
vaikuttaa tietoiselta provokaatiolta. Sama epätieteellinen sävy jatkuu ja saa jopa tiedevastaisia
sävyjä saman esseen kohdassa, jossa Nylén kirjoittaa yrityksistä kategorisoida sukupuolta tai
ihmisten moninaisuutta:
Uroksia ja naaraita on. Mutta on myös muita. Ihmisen, kuten monien muidenkin monisoluisten eläinten
alkionkehityksessä eli Jumalan luomistyössä on voimakas kahtia jakava eli dimorfinen tendenssi,
taipumus synnyttää yksilöitä, jotka voi, jos tahtoo ja arvio tarpeelliseksi, lajitella eräitten ruumiillisten
yksityiskohtien ja toimintojen perusteella kahteen suunnilleen samanlaajuiseen joukkoon. Esimerkiksi
kallonmuotoja tai ihonvärejä vertailemalla ei meidän lajimme edustajista yhtä helposti pystyisi
muodostamaan kahta suhteellisenkaan tasalaatuista, selvästi toisistaan eroavaa joukkoa. Mutta
lisääntymiselimistön perusteella tuollainen tieteellinen kahtiajako voidaan suorittaa, vaikkei siinä mitään
ideaa olekaan. Sillä myös kolmansia syntyy: poikkeuksia, kummajaisia, oikkuja, epämuodostuneita,
kääpiöitä, liikalihavia, amputoituja, hermafrodiitteja, liian nuoria, liian vanhoja, trans-ihmisiä, vammaisia,
pyhä Wilgefortis ja Caster Semenya, luonnontieteilijöiden laatimien lakien uhmaajia eli lainrikkojia
henkipattoja, epänormaaleja, jotka tietenkin kertovat totuuden normaaleista. Poikkeus ei koskaan vahvista
sääntöä, kuten monet toivorikkaasti uskovat, vaan tuhoaa sen. Poikkeus osoittaa, että sääntö oli alun
alkaenkin vain usvaa, joka haihtuu pienimmästäkin tuulenpuuskasta. Luomisessa ei ole mitään sääntöä tai
lakia. Luonto on oikuttelija. Lakeja on vain lakikirjoissa.
Kun luonnontiedefundamentalisti puhuu laeista tai säännöistä tai normaaliudesta, hän tarkoittaa
todennäköisyyksiä. Laki on vain hänen mielessään iskevämpi sana.118

Nylénin mukaan kaksijakoinen käsitys sukupuolesta ei vastaa todellisuutta.119 Valtaosa
ihmisistä voidaan jakaa uroksiin ja naaraisiin, mutta tämä ei ole koko totuus. Hän kritisoi
ihmisten luokittelua yleensä ja väittää kaikenlaisen kategorisoinnin epäonnistuvan
väistämättä. Hän ei argumentoi tieteellisesti, vaan vetoaa Jumalan luomistyöhön, joka on
hänen mukaansa luonnontieteilijöiden tutkimusten ulottumattomissa. Tämä
luonnontiedekritiikki ja aiempi toteamus siitä, ettei geenejä ja soluja ole olemassa, vaikuttaa
epäsuoralta vastaukselta uusateistien ja muiden uskontokriitikoiden, uskovien näkemykset
ohittavaan, alentuvaan uskontokritiikkiin, mitä Nylén käsittelee Halun ja epäluulon esseiden
esseessä ”Uskonnollinen yksinpuhelu”. Todennäköisesti taustalla on halu näpäyttää niin
kutsuttuja ”luonnontiedefundamentalisteja” väheksymällä luonnontieteen mahdollisuuksia
sekä perustamalla argumentti Jumalan luomistyöhön, mutta toisaalta myös ilmaista aito
näkemys kategorisointien epätarkkuudesta.
Nylén kritisoi ”Lukijalle”-esipuheessa myös stereotyyppisiä sukupuolirooleja, koska
nekin vastaavat huonosti ihmisten yksilöllisiä ominaisuuksia ja taipumuksia:
Vain fragmentaarinen osa naaraspuolisista ihmisistä on virheettömiä ”naisellisia naisia”, ”naimisen
välineitä”, niitä, jotka selviytyvät kaikille naaraille pakollisissa kauneuskilpailuissa edes alkukarsinnoista.
Suurin osa on rumia: ”fyysisesti poikkeavia kuten kääpiöitä, liikalihavia tai amputoituja”, joihin vain
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”eroottinen surmanajaja” kajoaa, kuten Timo Hännikäinen Ilman-pamfletissaan pohti. Ja vain mitätön osa
urospuolisista ihmisistä on Valerie Solanasin tarkoittamia ”miehiä”, eli niitä, jotka tekevät 95% maailman
väkivallasta, ajavat henkilöautolla kahtasataa, syljeksivät kadulle ja syövät broileria.120

Sitaatin taustalla on nähtävissä voimakas kritiikki sellaista ajatusmaailmaa kohtaan, missä
naiset pakotetaan objekteiksi, joita arvotetaan lähinnä ulkonäön perusteella. Miehet arvotetaan
puolestaan voimakkuuden ja tuhovoimansa perusteella, jolloin naisten rooli näyttäytyy
passiivisena ja miesten rooli aktiivisena. Tällä tavalla Nylén osoittaa sukupuoliroolien
haitallisuuden ja tulee perustelleeksi argumenttinsa. Roolit edustavat epätasa-arvoista
ihannetta eivätkä vastaa todellisuutta, joka on moninaisempi.
Katkelmassa esiintyvät yleistykset ovat voimakkaita ja siinä käytettyä retoriikkaa voisi
luonnehtia seksistiseksi. Taustalta erottuvan kritiikin vuoksi on kuitenkin pääteltävä, että
Nylén vain hyödyntää kritisoimiensa sukupuoliroolien kannattajien kovaa retoriikkaa niitä
itseään vastaan. Seksistisimmät ilmaisut hän on lainannut kirjailija Timo Hännikäisen (1979-)
Ilman-teoksesta, missä Hännikäinen kertoo elämästään ilma seksiä ja syyllistää naisia
selibaatistaan.121
Vaikka taustalla olisi pyrkimys osoittaa tietynlaisten sukupuoliroolien vahingollisuus,
seksistisen puheen toistaminen ja tuottaminen voi olla ongelmallista. Edellä lainattu katkelma
sisältää etenkin naisiin kohdistuvaa esineellistävää kieltä siitä huolimatta, että sen on tarkoitus
kritisoida ajatustapoja, jotka tuottavat sitä. Nylénin tekstin epäsovinnaisuutta pehmentää sen
selkeä ironinen sävy: miehiin ja naisiin liitetyt yleistykset ovat äärimmäisyyksiin vietyjä, ja
provokatiivinen kieli toimii stereotypioiden pilkkana. Nylénin miehiin väkivallan ohella
liittämät rikkeet: ylinopeus, syljeskely sekä broilerin syönti, tuntuvat ironisilta, koska
yleisessä ajattelussa niitä tuskin pidetään äärimmäisinä rikoksina. Nylénin esseissä mainitut
rikkomukset edustavat kuitenkin hänen muutenkin kritisoimiaan asioita: alkukantaisuutta,
karkeutta, ymmärtämättömyyttä, sivistymättömyyttä ja lihansyöntiä.122 Nylén siis jatkaa
aiemmin mieheyteen liittämiensä ominaisuuksien kritisoimista, vaikkei syytä toiminnasta
enää miesten olemusta tai biologisia tekijöitä.
Biologismin epätarkkuuden ja keinotekoisten sukupuoli-identiteettien
vahingollisuuden lisäksi Nylén perustelee perinteisen sukupuolijaon kritiikkiään yksilön
itsemääräämisoikeudella:
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Sukupuoli on täsmälleen samanlainen, yhtä valheellinen, yhtä typerä käsite kuin ”rotu”, jota eivät
nykyään käytä edes rasistit. Hekin kohtaavat heimohengestään nousevan ”kritiikin” eli vihan mieluummin
itselleen vieraisiin ”kulttuureihin”.
On olemassa uroksia ja naaraita ja muita, jotka kuvittelevat olevansa tai haluaisivat olla ”miehiä” tai
”naisia”.
Ja kyllähän he silloin tavallaan, ihmisten kesken, ovat naisia tai miehiä, myönnän. Ihmisillä on oikeus
pitää itseään minä tahtovat ja saada muilta omalle identiteettivalinnalleen ainakin tiettyä alkeellista
hyväksyntää, ellei aitoa ymmärrystä. Ihmisillä on oikeus rajoittaa itseään miten haluavat.123

Nylén kyseenalaistaa vahvasti sukupuoli-identiteettien mielekkyyden, mutta ei tahdo kieltää
mahdollisuutta identifioitua edes haitallisina pitämiinsä rooleihin, vaan pitää yksilön
itsemääräämisoikeutta tärkeämpänä kuin sukupuoliroolien yksilölle aiheuttamia seurauksia.
Hän vertaa sukupuolen käsitettä rodun käsitteeseen. Hänen mukaansa molemmat ovat
valheellisia. Ajatus sosiaalisen sukupuolen ja rodun käsitteen analogisuudesta sekä
molempien keinotekoisuudesta esiintyy laajemminkin feministisessä tutkimuksessa.
Molempien käsitteiden oletettu biologinen perusta on kyseenalaistettu, koska kumpaakaan ei
voi perustella geneettisesti. Huomattavaa on myös, että molempiin käsitteisiin liittyvillä
perusteilla oikeutetaan sosiaalista sortoa.124
Halun ja epäluulon esseiden ”Outo aistillisuus”-esseessä Nylén kirjoittaa seksuaalisen
halun kiinnittymisestä sukupuoleen. Hän kirjoittaa esseessä ranskalaisen elokuvaohjaaja
Robert Bressonin (1901-1999)125 elokuvista ja niiden epäeroottisuudesta. Nylénin mukaan
Bressonin elokuvissa sukupuolta kuvataan pinnallisesti. Nylén vertaa Bressonin pinnallista
sukupuolikuvausta ihmisten arkielämään:
Sukupuoli on aistillinen, ei biologinen, anatominen tai sosiaalinen ominaisuus. Mallin sukupuoli on
elokuvassa, aivan kuten arkielämässäkin, niin sanoakseni ”läpipinnallinen” piirre, hämärä yleisvaikutelma
vailla pohjaa tai ydintä. Jos ”naisella” ja ”miehellä” on jokin platoninen idea, on ainakin varmaa, ettei
halu kiinnity siihen; halu, jolla ei myöskään ole ideaa eikä päämäärä, kohdistuu aina ja väistämättä
ainoastaan pintaan, ulkomuotoon, hahmoon. Siksi Bresson ei näytä malliensa kromosomeja,
sukupuolielimiä tai syntymätodistuksia – mistä nyt ihmisyksilön sukupuolen pystyy varmasti (eikä vain
aistinvaraisesti) toteamaan, en minä tiedä.126

Nylénin mukaan todellisen sukupuolen toteaminen on vaikeaa ja yleisesti siihen käytettävät
keinot eivät oikeasti siihen pysty. Nylénin mukaan sukupuolella ei ole essentialistista ydintä,
tai jos onkin, sitä ei todellisuudessa pysty havaitsemaan. Siksi hän kutsuu sukupuolta
aistilliseksi. Se on pelkkä yksilön aistinvaraisesti muodostama vaikutelma. Nylén pyrkii
kirjoituksellaan ilmaisemaan sukupuolelle annettavien merkitysten sattumanvaraisuuden ja
mielivaltaisuuden. Myös laajempi merkitysten antaminen sukupuolelle näyttäytyy tämän
valossa kyseenalaisena, jos siinä ajatellaan olevan kyse yksilön aistinvaraisten havaintojen
merkityksellistämisestä.
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Nylén pohtii tuotannossaan myös tekijöitä perinteisen sukupuoliajattelun taustalla.
Halun ja epäluulon esseissä Nylén vertaa sukupuolirooleja uskontoon, ja sukupuolieroa
dogmaan, jota vallitsevan kulttuurin mielestä ei tulisi rikkoa. Esimerkkinä tällaisesta rikkeestä
hän käyttää Imatran seurakunnassa vuosina 2008-2009 vallinnutta kohua, kun seurakunnan
silloinen kirkkoherra Marja-Sisko Aalto (1954-) korjasi sukupuoltaan ja kertoi siitä
julkisesti.127 Vertaus uskontoon kertoo siitä, millä vakavuudella Nylén näkee sukupuolieroon
suhtauduttavan, ja esimerkki Imatran seurakunnan tilanteesta osoittaa, että
sukupuolikategorioiden ravisuttamiseen suhtaudutaan vakavasti.128 Esseessä ”Nicosfääri”
Nylén kirjoittaa sukupuolieron tunnustamisen johtavan myös yleistämiseen sukupuolen
perusteella. Ironisesti hän toteaa sukupuolieron tunnustamisen olevan ”luonnonuskonto, joka
vaatii toisinaan uhritoimituksia”, kuten luopumisen järjestä.129
Tunnustuskirjassa hän tarkastelee konservatismia ja liberalismia poliittisina
asennoitumistapoina, joista kumpikin johtaa hänen mukaansa moraaliseen ja kulttuuriseen
pysähtymiseen. Nylén tulkitsee liberalismin vapauden vaateen tarkoittavan sitä, että yksilö voi
tehdä mitä vain, kunhan ei loukkaa ketään. Tämä johtaa Nylénin mukaan pysähtyneisyyteen,
koska mitä tahansa tekeekin, aina on joku, joka loukkaantuu. Siksi haaveilu vapaudesta, on
Nylénin mukaan vastuunpakoilua ja pelokkuutta. Myös konservatismi perustuu pelolle:130
Se pitää enemmän asioiden määritelmistä kuin itse asioista. Sille on kauhistus, jos kahden miehen
elinikäistä rakkaussuhdetta ruvetaan sanomaan avioliitoksi. Sille on kauhistus, jos ihmiset alkavat hylkiä
käsikirjoituksia, joita heille tyrkytetään siksi, että heillä on tietyt fyysiset piirteet: sukupuolirooleja.131

Nylén kyseenalaistaa sukupuoliroolit ulkoa annettuina ”käsikirjoituksina”. Hän samaistaa
konservatiivisen sukupuoliroolien ylläpitämisen homofobiaan, ja näkee molemmat tavat
pelokkaana haluna pitää kiinni määritelmistä välittämättä siitä, miten asiat todella ovat. Pelon
lisäksi Nylén pohtii yksinkertaistamisen houkutusta syynä perinteisen sukupuoliajattelun
ylläpitämiselle. Hän kirjoittaa kiusauksista ajatella maailma yksinkertaisempana kuin se on.
Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee ajatuksen selkeästä sukupuolierosta:132
Vastaavanlaisia älyllisiä kiusauksia on paljon. Ne liittyvät maailmankuvaan. On hauskempaa, kun on
päättänyt maailman olevan oman edun, käsityskyvyn tai maun mukainen. Esimerkiksi jyrkkä, aito
sukupuoliero on kiusaus, johon jotkut lankeavat. Kuinka upeaa olisikaan, jos naiset ja miehet olisivat
kaksi eri lajia, niin tavattoman, auttamattoman erilaisia.133
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Nylén suhtautuu ivallisesti pyrkimykseen yksinkertaistaa maailma ymmärrettävämmäksi.
Perinteisen sukupuoliajattelun taustalla on hänen näkemyksensä mukaan pelkoa, tosiasioiden
kieltämistä tai sokeaa normien noudattamista.
Nylén nostaa Halun ja epäluulon esseistä alkaen tuotannossaan toistuvasti esiin
kritiikkinsä ja suoranaisen vihansa sukupuolierolle perustuvia käytäntöjä ja ajatusmalleja
kohtaan. Hän kutsuukin sukupuolen perusteella tehtäviä erotteluita ja kategorisointeja
”sukupuolen apartheidiksi”134. Tämä korostaa erottelun vakavaa ja väkivaltaista luonnetta.
Ensimmäisen kerran hän puhuu sukupuolierottelusta jo Vihan ja katkeruuden esseissä, mutta
viittaa käsitteellä silloin vielä ihmisten luontaisten ominaisuuksien vahvistamiseen.135 Tämän
jälkeen hän viittaa sukupuolierottelulla nimenomaan sukupuolelle annettuihin sosiaalisiin ja
kulttuurisiin merkityksiin.
Nylén kirjoittaa suhtautumisestaan sukupuolieroon Kauhun ja ulkopuolisuuden
esseiden esseessä ”Tunteista ja elämän mielestä”. Nylén muistelee kirjoittaneensa ”hölmöön
kokoomateokseen”136 nimeltä Miehen rakkaus. Hän kirjottaa kyseisen kirjoituksensa
edustaneen ”sukupuolen apartheidia”, mutta myös, että hän ei uskonut kirjoittamaansa.137
Sekava pohdinta Miehen rakkautta koskien liittynee Nylénin muuttuneeseen
sukupuoliajatteluun. Miehen rakkaus ilmestyi ennen Halun ja epäluulon esseitä, missä Nylén
ensimmäistä kertaa esseetuotannossaan sanoutuu irti essentialistisesta biologismista, mistä
Miehen rakkauden essee ”Merkintöjä ja kysymyksiä tuntemattomasta” vielä sisältää viitteitä.
Hän selventää suhdettaan sukupuolierotteluun:
Sukupuolierottelu, joka jo otsikossa ”Miehen rakkaus” vallitsee, on suurimpia poliittisia ja älyllisiä
vihollisiani. Paljon pahaa, väkivaltaa ja surua syntyy siitä, että ihmiset kaikkialla jaetaan kahteen
joukkoon: niihin, joilla on jalat, ja niihin joilla on hame. Myönnän kyllä sukupuolieron jossakin hyvin
karkeassa anatomisessa mielessä. Formatiivisia kokemuksiani on, kun 1980-luvun puolivälin tienoilla
idolini ja ihastukseni, poptähti Neumann vastasi televisiossa, istuessaan meikattavana ja föönattavana,
toimittajalle, joka ihmetteli että onko se mieskään, joka tuolla lailla laittautuu, että ”no tuanoi, kyllä mula
munat on”.
Sen verran minäkin myönnän. Sen sijaan vihaan kaikin voimin, koko sydämestäni kaikkia tuolle
yksinkertaiselle ja mitäänsanomattomalle seikalle, ”munille” ja niiden poissaololle, annettuja sisältöjä,
merkityksiä ja selityksiä. Kutsun tätä merkityksen antoa sukupuolierotteluksi, sukupuolen
apartheidiksi.138

Nylén nimeää sukupuolierottelun suurimmaksi ”poliittiseksi ja älylliseksi vihollisekseen”, ja
kertoo erottelun aiheuttavan ”paljon pahaa, väkivaltaa ja surua”. Nylén ei hyväksy
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mahdollisuutta, että sukupuolierottelulla saavutettaisiin mitään myönteistä tai rakentavaa,
vaan korostaa vihaavansa kaikkia sukupuolierolle annettuja ”sisältöjä, merkityksiä ja
sisältöjä”. Tässä näkyy selkeä ero Halun ja epäluulon esseitä edeltävään esseetuotantoon,
missä hän vielä itse antoi painoarvoa sukupuolierolle ja sen merkitykselle.
Nylén pohtii samassa esseessä myös sukupuolierottelun ilmenemistä kulttuurissa. Hän
kirjoittaa arkisten asioiden sukupuolittamisesta:
Puhutaan miesten tunteista ja poikien väreistä. Aina se ei tapahdu leikkiä lyöden, vaikka molemmat asiat
ovat uskomusolioita.
En tietenkään tarkoita, ettei niitä olisi niin sanotusti olemassa – poikien värejä tai erityisesti miesten
tunteita, erotuksena muidenlaisten olentojen tunteista. On niitä. Onhan olemassa myös valuuttoja,
kauneusihanteita ja kansallisvaltioita, vielä aineettomampia ja epätodellisempia asioita, sillä niin on
sovittu.
Ihmisten maailma on täynnänsä abstrakteja, kuvitteellisia asioita, jotka silti voivat määrätä meidän
tekemisistämme.139

Nylén korostaa sukupuoliin liitettyjen ominaisuuksien keinotekoisuutta kutsumalla niitä
uskomusolioiksi. Niiden kontingentista luonteesta huolimatta niillä voi olla merkittäviä
vaikutuksia, aivan niin kuin muillakin sopimuksenvaraisilla asioilla. Nylén rinnastaa
sukupuolitetut, sinänsä harmittomilta vaikuttavat asiat kauneusihanteisiin, kansallisvaltioihin
ja valuuttoihin. Etenkin jälkimmäisiin asioihin rinnastaminen lisää mielikuvaa näiden
abstraktien asioiden tosiasiallisesta vaikutuspotentiaalista ihmisten elämissä. Nylén tuo esiin
tavan opettaa sukupuolten konnotaatioita harmittomilta vaikuttavissa yhteyksissä jo pienille
lapsille. Hän käyttää esimerkkinä vanhaa lasten lorua:140
Onhan pienet pojatkin tehty koiran häntätupsukoista ja sammakoista, pienet tytöt taas kanelista ja
kukkasista. Siinä on eroa, kylliksi. Toiset ovat lähempänä eläintä kuin toiset, jotka puolestaan eivät sisällä
lihaa, ja muutakin ainetta vain nimeksi. Toiset ovat mörköjä, toiset keijuja.
Kuulostaa harmittomalta höpötykseltä. Mutta todellisuudessa se on pelottavaa saastaa.
Kuvitella, että tuollainen sontakasa paiskataan nimenomaan pienimpien lasten kasvoille ennen kuin he
ovat oppineet maailmasta yhtään tosiasiaa…141

Loru toimii esimerkkinä siitä, miten sukupuolierolle perustuvaa ajattelumallia toistetaan, ja
myös siitä, miten sitkeästi stereotypiat elävät kulttuurissa. Keinotekoisuutensa lisäksi
sukupuolelle annetut kulttuuriset merkitykset ovat Nylénin mukaan myös ”pelottavaa
saastaa”. Väite on uskottava, sillä pitkällä aikavälillä kaiken aineettoman ja passiivisen
projisoiminen feminiiniseen, ja konkreettisen ja aktiivisen puolestaan maskuliiniseen, ei voi
olla muokkaamatta todellisuutta epätasa-arvoiseen suuntaan.142
Vaikka Nylén kritisoikin voimakkaasti ja määrätietoisesti sukupuolierolle annettuja
merkityksiä Halun ja epäluulon esseistä alkaen, säilyy kysymys sukupuolesta hänelle tietyllä
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tapaa ratkaisemattomana, ja hän palaa aiheeseen tuotantonsa varrella. Tunnustuskirja, missä
hän käsittelee suhdettaan maailmaan kristittynä, sisältää pohdintaa katolisen kirkon
sukupuolikäsityksistä. Nylénin ajattelu sukupuolesta eroaa katolisen kirkon essentialistisesta
opetuksesta, jonka mukaan sukupuoliero ja mieheys ja naiseus perustuvat Jumalan luomaan
ihmisluontoon.143 Nylénin suhtautuminen katolisen kirkon moraaliopetuksiin on
erimielisyyttä kunnioittava ja jossain määrin sovitteleva. Vasta Kauhun ja ulkopuolisuuden
esseissä hän kritisoi Suomen katolisen kirkon konservatiivista ilmapiiriä. Tunnustuskirjan
pohdinta kirkon sukupuolinäkemyksistä liittyy paavi Benedictus XVI144:n vuonna 2008
Roomassa pitämään puheeseen,145 jossa paavi käsitteli muun muassa luomista:
[Paavi] alkoi puhua sukupuolierosta ”luomisen järjestyksen” osana; se on ikään kuin luomisen ”kielen”
piirre. Hän tarkoitti, että luomakunnan kokonaisuudessa on jotakin merkitystä sillä, että on miehiä ja
naisia, ja että jos tämä merkitys sivuutetaan tai unohdetaan, voidaan puhua ”ihmisten itsetuhosta” ja siis
myös ”Jumalan työn hävittämisestä”. Paavi otti esille myös sanan ”gender”, joka tuntuu viittaavan siihen,
että sukupuoli on itse valittu, ihmistekoinen asia: ”Ihminen tahtoo luoda itse itsensä ja päättää yksin –
aina ja yksinoikeudella – kaikesta, mikä häntä koskee.” Se olisi paavin mukaan ”elämistä totuutta
vastaan”.146

Katkelmasta käy ilmi ero paavin ja Nylénin ajattelussa. Paaville kaksijakoinen sukupuoliero
on Jumalan luomistyöstä seuraava tosiasia, joka tulee huomioida ja jolle ihmisen ei tule itse
luoda merkityksiä. Paavin essentialismi poikkeaa Nylénin alkutuotannon essentialismista,
jossa Nylénin mukaan ihmisten nimenomaan tuli antaa sukupuolelleen uusi merkitys
suhteessa biologian määräämään merkitykseen. Nylénin essentialistisen alkutuotannon
jälkeinen käsitys poikkeaa paavin ajatuksista siinä, että Nylénin mukaan sukupuolierolle ei
tulisi antaa mitään merkityksiä.147 Tunnustuskirjassa Nylén tulkitsee paavia kuitenkin
myötämielisesti ja kirjoittaa tämän viittavan ihmisluonnon yleisempiin rajoihin, jotka Nylén
itsekin tunnustaa:
Vuoden 2008 puheessa tulkitsen sukupuolieron lähinnä esimerkiksi. Siihen tarkennetaan, mutta ympärillä
on paljon asioita. Ihmisluontoon, josta paavi puhuu, kuuluu muutakin kuin sukupuoli, kuten kuolevaisuus,
tietyt fyysiset ulottuvuudet, aistit, vaistot ja kyvyt, tietty ymmärrys ja henkinen kapasiteetti – jotka kaikki
sitä paitsi ovat asioita, jotka vaihtelevat yksilöittäin suuresti, mutta eivät rajattomasti, mikä on tärkeää.148

Nylén ja paavi ovat samaa mieltä ihmisluonnon rajallisuudesta, mutta he määrittelevät rajat
eri tavalla. Nylén kirjoittaa:
Abstrahoidun luonnontieteellinen ihmiskäsitys, joka paavin puheessa on taustalla, sen sijaan on minusta
hullunkurinen. Että olisi vain uroksia ja naaraita ja vain yksi käypä (lajityypillinen) tapa järjestää elämä.
Ei mene järkeeni, ei vastaa kokemustani. Fyysiset ulottuvuudet, aistit, vaistot ja kyvyt, tietty ymmärrys ja
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henkinen kapasiteetti – jotka kaikki sitä paitsi ovat asioita, jotka vaihtelevat yksilöittäin suuresti, mutta
eivät rajattomasti, mikä on tärkeää.
Jos luomistyö on ”kieltä, se varmasti on aivan samanlaista kuin muutkin luonnolliset kielet, poikkeuksia
ja epäsäännöllisyyksiä täynnä. Ja Luoja epäilemättä käyttää sitä kuten runoilija, ei kuten byrokraatti, joka
antaa kaksi vaihtoehtoa ja vaatii piirtämään rastin ruutuun.149

Nylén toistaa Halun ja epäluulon esseissä ”Lukijalle”-esipuheessa esittämänsä väitteen siitä,
etteivät perinteiset sukupuoliroolit vastaa hänen käsitystään todellisuuden ja luonnon
moninaisuudesta. Kuten ”Lukijalle”-esipuheessa, tässäkin hän vetoaa Jumalan luomistyön
rikkauteen. Sekä paavi, että Nylén argumentoivat luojauskoon vedoten. Paavin näkemys
edustaa essentialistista käsitystä, jonka mukaan Jumala lähtökohtaisesti luo miehet miehiksi ja
naiset naisiksi, jolloin sukupuoli on osa heidän pysyvää luontoaan. Nylén taas ajattelee
luomisen olevan vivahteikkaampaa. Tämän lisäksi paavi edustaa näkemystä, jonka mukaan
ihmisjärki kykenee luonnosta johtamaan tietyt sukupuoliroolit, kun taas Nylén näkee kyseisen
menettelytavan ongelmallisena. Nylén pohtii kristinuskon ja sukupuolen suhdetta:
Olen pohtinut että evoluutioteorian perinteinen kristillinen vastustus perustuu pikemminkin mielikuvaan
siitä, että asiat jatkuvasti muuttuvat muiksi (eikä keskenään erilaisia asioita siis ole), kuin siihen, että
ihmisille olisi häpeäksi olla apinoista kehittyneitä. Asioiden erot ovat todellisia, ajattelen kristittynä,
mutta mystikkona ihmettelen niitä lapsellisesti. Tästä johtuu myös hämmennykseni sukupuolieron edessä.
Ero on selvästikin todellinen, mutta se ei tee siitä yksinkertaista tai edes universaalia. Sukupuoliero on
todella outo asia.150

Nylén pitää tarvetta määritellä ja kategorisoida maailmaa yhtenä keskeisenä tekijänä
sukupuolierottelunkin taustalla. Hän tunnustaa selkeästi erojen olemassaolon, kuten hän tekee
myös Halun ja epääluulon esseiden ja Kauhun ja ulkopuolisuuden esseiden sukupuolen
määrittelyissään. Essentialistisen näkemyksen hylkäämisen jälkeen hän siis ei päädy
kieltämään sukupuolieroa luonnossa, vaikka korostaakin luonnon monimuotoisuutta. Hän
kuitenkin suhtautuu kriittisesti ihmisten sukupuoliominaisuuksien pohjalta tehtyihin
johtopäätöksiin. Nylén ei kritiikistä huolimatta tarjoa perinteisten sukupuoliroolien tilalle
ehdotusta siitä, mitä sukupuolesta pitäisi ajatella, mutta on selvää, että perinteisen
sukupuolijärjestelmän ongelmana on sen epätasa-arvoisuus ja ihmisille aiheutuva vahinko.
Tämä filantrooppinen katsantokanta näkyy siinä, miten Nylén summaa ristiriidan oman ja
kirkon näkemyksen välillä:
Kirkko vaatii pitämään ihmisluontoa jonkinlaisena ideaalina, jota kohti on pyrittävä. Minä vaadin
periaatteellisesti vain, että pitää aina muokata ympäristöä, ei koskaan ihmistä.
Chesterton kirjoitti joskus, että purettakoon linnat ja luhistettakoon imperiumit, kunhan ainuttakaan
hiusta ei taiteta yhdenkään pikkutytön päästä.151

Nylén kieltäytyy ihmisrakkauden nimissä ihmisten pakottamisesta ideaaleihin tai muotteihin.
Nylénin tasa-arvoon ja ihmisarvoon perustuva näkemys sukupuolesta on johdonmukainen ja
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selvä: Anatomisen sukupuolieron perusteella ketään ei saa pakottaa mihinkään. Hän kuitenkin
pohtii Kauhun ja ulkopuolisuuden esseiden ”Omaelämäkerrallis-temaattisissa alkusanoissa”
sukupuolta ja sen pakottavuutta vielä omasta positiostaan käsin. Hän kirjoittaa patriarkaatin
luhistumisesta sekä valkoisten miesten ulkopuolisuuden kokemuksesta. Nylén toteaa, että hän
on alkanut kokea epämukavuutta omassa sukupuolessaan, vaikka iloitseekin patriarkaatin
kriisistä. Hän kirjoittaa kokevansa myös, ettei sukupuolesta ole ulospääsyä.152
Myös vuonna 2017 julkaistussa Johdatus filmiaikaan-kirjassa Nylén toteaa jatkavansa
”vääjäämätöntä ja kiistämätöntä taistelua” sukupuoltaan vastaan.153 Vaikka hän muualla
kirjoittaa sukupuolelle annettujen merkitysten olevan valheellisia konstruktioita ja, ettei
ihmisten anatomian pohjalta tule tehdä johtopäätöksiä, vaikuttaa hän ajattelevan, että
sukupuolirooleissa on jotain pakottavaa, mihin yksilön on vaikea itse vaikuttaa. Aiemmasta
selvästä essentialistisen biologismin hylkäämisestä huolimatta sukupuolen sosiaalisilla ja
kulttuurisilla tekijöillä voi siis olla joitain ihmistä voimakkaasti määrittäviä ominaisuuksia, ja
näitä vastaan on jatkuvasti taisteltava. Lisäksi ”Omaelämäkerrallis-temaattisissa alkusanoissa”
mieheyden pohtiminen kytkeytyy vahvasti ulkopuolisuuden kokemukseen, jonka yhdeksi
syyksi Nylén arvioi valkoisen miehen etuoikeutettua asemaa, mikä nimenomaan johtuu
kulttuurisista ja sosiaalisista tekijöistä. Hän pohtii myös ulkopuolisuuden kokemuksen
mahdollista universaalia, sukupuolesta riippumatonta, luonnetta.154 Joka tapauksessa hänen
suhteensa aiheeseen säilyy jännitteisenä läpi esseetuotannon.
Nylén kirjoittaa ”Omaelämäkerrallis-temaattisissa alkusanoissa” myös suhteestaan
dandyismiin yrityksenä päästä ulos mieheydestä. Hän kirjoitti Vihan ja katkeruuden esseissä
dandyismistä ihanteena, jolla mieheydestä voisi selvitä kunnialla. Halun ja epäluulon esseissä
hän kertoi siirtyneensä pohtimaan sukupuolta yleensä. Tässä välissä hän oli myös hylännyt
essentialismin. Nyt Kauhun ja ulkopuolisuuden esseissä hän kirjoittaa dandyististen
haaveidensa kokeneen vararikon vuonna 2010, eli Halun ja epäluulon esseiden
julkaisuvuotena. Hän nimeää kaksi syytä:
Ensinnäkin on älyllisesti mahdotonta puolustaa ajatusta, ettei nainen voisi olla dandy. Tietysti voi, rupeaa
vain olemaan. Ja toiseksi: Ristiinnaulittu olkoon ihmisen kuva, ei Beau Brummell kirkkautensa päivinä.
Ihminen: mitä höynäytetympi, sitä parempi. Jos kristinuskon perusvision ihmisenä olemisen ehdoista
ottaa vähänkään tosissaan, se todella muuttaa ajattelua. Kristinuskon käsittäminen ”kulttuuriksi” tai
epämääräiseksi hapuiluksi jotakin ”korkeampaa” kohti on pelkkää pakoa, nollan arvoinen yritys selittää
Jumala aineettomaksi eli olemattomaksi. Harmonia, täydellisyys ja autonominen itsensä hallitseminen
ovat antikristillisiä ihanteita. On sanottu, että Pontius Pilatus on kristinuskon historian ainoa gentlemanni.
Hän, joka pesi kätensä.
Minäkö dandy? Luoja paratkoon! Fjällräven-reppukin on minulla nykyään joka päivä selässä.
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Pysykööt käteni likaisina.155

Dandiyden rajaaminen ihanteeksi miehille perustui essentialistiselle ajatukselle, että miehen
täytyy pelastua biologisen sukupuolen vaikutuksilta, naisen taas ei. Luonnollisesti
essentialismin poistuessa, poistuu myös dandyismin mielekkyys essentialismin aiheuttaman
ongelman ratkaisuna. Kuka tahansa voi identifioitua vapaasti, jos biologiaan ei suhtauduta
deterministisesti. Nylénin toinen syy hylätä dandyismi perustuu hänen näkemykselleen
kristinuskosta.156 Tämä liittyy sukupuolikysymyksen sijaan enemmänkin valheellisesta
idealismista luopumiseen. Oma epätäydellisyys on hyväksyttävä ja maailma kohdattava
kauheuksineen. Ironinen huomio Fjällräven-repusta korostaa luopumista myös dandyismiin
liitetystä tyylikkäästä pukeutumisesta. Käsien pysyminen likaisina viittaa jonkinlaiseen
tosiasioiden hyväksymiseen.157
Nylén kirjoittaa Tunnustuskirjassa sukupuolen maallistumisesta osana kaiken
muunkin maallistumista. Maallistumista käsitellään myös Kauhun ja ulkopuolisuuden
esseissä. Hän tarkoittaa maallistumisella, etteivät metafyysiset spekuloinnit enää riitä
perustelemaan näkemyksiä todellisuudesta.158 Nylénin maallistumispuheen taustalla on hänen
kristillinen vakaumuksensa ja ajatus Jumalan inkarnaatiosta, missä Jumala ”putoaa
taivaasta”.159 Nylén kutsuu tapahtumaa ”radikaaliksi maallistumiseksi”160 ja ” ”kristinuskon
alkupisteeksi”161, joka aloitti maallistumiskehityksen, mikä koskettaa kaikkea.162 Hän
kirjoittaa esseessä ”Huutavan ääni Pietarinkirkossa”:
Asiat ovat menettäneet ylimaallisen auransa. On paljon syytä iloita siitä. Suomukset ovat putoamassa
silmiltämme. Ihmisten huijaaminen vanhanaikaisin keinoin – vetoamalla ”luonnollisuuteen” tai lopullisiin
totuuksiin, jotka ”vain ovat” niin kuin sanotaan – on vaikeampaa. Asiat ovat vain asioita, ja on havaittu,
etteivät useimmat asiat sittenkään putoa taivaasta. Niistä sovitaan, tai ne saavat muotonsa olosuhteissa;
niissä on sekaisin tahtoa ja sattumaa.163

Nylénin metafyysisten perusteluiden kritiikki on linjassa hänen näkemyksensä kanssa siitä,
ettei sukupuolirooleja tulisi johtaa ihmisten ”luontaisista” olemuksista. Hän korostaa myös
metafyysisten perusteluiden tyhjyyttä sekä niiden käytön mielivaltaisuutta; enää ei voi
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perustella mitään sanomalla, että asia ”vain on niin kuin sanotaan”. Nylén käyttää
esimerkkinä suhtautumista seksiin:
Seksiä eivät enää kahlitse vanhat metafyysiset mallit vaan on alettu myöntää, että se on todellisuudessa
aina kuulunut pikemminkin fysiikan kuin metafysiikan, enemmän vapauden ja luovuuden kuin
välttämättömyyden piiriin.

Tätä näkemystä voisi soveltaa Nylénin ajatukseen sukupuolierosta, jolle ei tulisi johtaa
merkityksiä metafyysisistä olemuksista. Nylénin näkemys maallistumisesta on yhteneväinen
essentialismin vastustuksen kanssa. Toisaalta, jos asiat ovat ”fysiikkaa, eivät metafysiikkaa”,
on edelleen mahdollisuus vedota biologisiin tekijöihin, mikä puolestaan jättää mahdollisuuden
biologismille.
Nylénin oma varhaistuotannossaan harjoittama essentialistinen biologismi sisälsi
puhetta biologiasta, mutta oli pikemminkin biologisten ominaisuuksien projisoimista
metafyysisiin malleihin. Siksi käsitys maallistumisesta toimii kritiikkinä myös hänen omaa
essentialismia kohtaan. Nylénin Halun ja epäluulon esseissä esittämä sukupuolieron
merkitysten kritiikki kohdistui juuri biologisten havaintojen pohjalta tekaistuihin
merkityksiin. Juuri nämä merkitykset karisevat maallistumiskehityksen myötä. Myös
biologinen determinismi, jossa biologisista ominaisuuksista johdetaan päätelmiä siitä, mikä
millekin sukupuolelle on luontaista, on yhtä lailla metafyysisten olemusten hahmottelua,
vaikka lähtökohta olisi näennäisen biologinen. Maallistumisen myötä aukeava näköala
”asioihin asioina” mahdollistaisi sukupuolieron todellisen havainnoimisen, mutta Nylénin
Halun ja epäluulon esseissä esittämän luonnontiedekritiikin ja biologisten havaintojen
torjumisen perusteella hän ei luota myöskään biologiaan oikeana tieteenalana todellisuuden
todellisen luonteen selvittämiseen.

2.3. Seksi ja seksuaalisuus
Käsiteltäessä Nylénin käsitystä sukupuolesta on hyvä tarkastella hieman myös hänen
omalaatuista käsitystään seksuaalisuudesta. Esittelen seuraavaksi hänen seksuaalisuuteen ja
seksiin liittyviä keskeisiä ajatuksia. Vaikka Nylénin tuotannossa monet teemat polveilevat ja
kehittyvät vaihteleviin suuntiin, on hänen käsityksensä seksuaalisuudesta ja seksistä koko ajan
samansuuntainen. Nylénin suhtautumista aihepiiriin voisi luonnehtia nuivaksi.
Tunnustuskirjassa hän kertoo vältelleensä seksiä nuorena ja selittää suhtautumistaan:164
Vasta paljon myöhemmin olen asetellut keskenkasvuista seksikritiikkiäni huteriksi väitelauseiksi.
Ehkä todellakin olen juuri aseksuaali. Kiellän seksuaalisuuden aatteellisesti, vaikka toki myönnän sen
sanattomasti, käytännön elämässäni, jossa kaikesta huolimatta vaikuttaa jokin, mitä seksuaali suuressa
yksinkertaisuudessaan ja lopullisten totuuksien kaipuussaan kutsuu Seksuaalisuudeksi. Samoinhan ateisti
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kieltää Jumalan älyllisesti mutta myöntää älyttömästi, selvästi älyttömämmin kuin teisti, joka usein
selittelee jumaluskoaan teologioilla ja tarinoilla.
Seksuaalisuus on vain moderni tieteellinen teoria, jonka sosiaaliset sovellukset, kuten pakanallinen
neitsyyskultti ja seksuaali-identiteetin eli -etuliitteen valitsemisen pakko julmasti orjuuttavat viattomia ja
hämmentyneitä nuoria ihmisiä. Vihaan seksuaalisuutta, kuten jotkut vihaavat kirkkoa.
Valtionseksuaalisuus pitäisi purkaa, ilman siirtymäaikoja, ja tunnustuksellinen seksinopetus kouluissa
pitäisi lopettaa välittömästi, sillä seksuaalisuuden tunnustaminen ei ole mahdollista ilman normatiivisia
käsityksiä, kahlitsevaa oppia.165

Nylén rinnastaa sitaatissa seksuaalisuuden ja seksin uskontoon ja uskonnon harjoittamiseen.
Hän myöntää seksuaalisuuden ilmiönä, mutta vastustaa sen määrittelyä sekä tapaa, jolla
yleinen puhe seksuaalisuudesta ohjaa yksilöitä. Hän sanoo olevansa aseksuaali, mutta sen
sijaan, että tarkoittaisi ettei tunne seksuaalista vetovoimaa muita kohtaan, hän vaikuttaa
leikkivän sanoilla ja tarkoittavan, että on joku, joka ei ole ”seksuaali”. ”Seksuaali” puolestaan
viittaa johonkuhun, joka harjoittaa ”seksuaalisuutta”. Nylén tarkoittaa seksuaalisuuden
harjoittamisella seksuaalisuuden teoretisoimista ja seksin normittamista sekä näiden normien
valtaa ohjailla ja kategorisoida ihmisiä. Nämä teemat toistuvat Nylénin kirjoittaessa seksistä.
Kuten tämän luvun ensimmäisessä, Nylénin essentialismia käsittelevässä, alaluvussa
totesin, hän kutsuu seksuaalisuutta tuotannossaan toistuvasti valheelliseksi konstruktioksi ja
pelkäksi hypoteesiksi.166 Vihan ja katkeruuden esseissä hän tosin puhuu miehen
seksuaalisuudesta demonisena tuhovoimana, mutta antaa kuitenkin lopulta ymmärtää
kyseessä olevan pelkkä argumenttiin liittyvä muotoilu, ja tosiasiassa pitävänsä kaikkia
seksuaalisuuksia konstruktiona.167
Nylén kirjoittaa edellä olevassa sitaatissa seksuaalisuden olevan moderni teoria, jonka
soveltaminen käytännössä rajoittaa ihmisten vapautta ja itsemääräämisoikeutta, koska se
pakottaa identifioitumaan määrättyihin kategorioihin ja ohjailee seksuaalikäyttäytymistä.
Tulkitsen Nylénin tarkoittavan seksuaalisuuden teorian ”sosiaalisilla sovelluksilla” yleisiä
seksiin liittyviä normeja ja ihanteita, joita hän kritisoi monesti tuotantonsa varrella. Vihan ja
katkeruuden esseiden ”Neitsyys”-esseessä Nylén kritisoi sitä, miten kulttuurimme hänen
mukaansa kannustaa nuoria harrastamaan seksiä ja luo neitsyyden menettämisestä kuvan
jonakin erityisellä tavalla tavoittelemisen arvoisena. Nylén moittii myös nykyajan
nautinnonhakuista ilmapiiriä:168
Oikeus nautintoon! Se on nykyajan taisteluhuuto, jonka täsmällinen muotoilu tosin on: Velvollisuus
nautintoon! Joka ei nauti, hukkaa ainoan elämänsä, mikä on väärin itseä ja ilmeisesti muitakin kohtaan.
Nautinnon määritelmä on objektiivinen. Ainakin sillä on yksi jyrkkä reunaehto: nauttiakseen täytyy
käyttää ruumistaan, sen toimintoja ja ulokkeita. Laadukkainta nautintoa saadaan parittelusta ja siihen
liittyvistä oheistoiminnoista.169
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Nylénin selitys nautinnonhakuisuudelle on ihmisten eskapismi ja yksinäisyyden pelko. Hän
ironisoi seksimyönteistä asennetta ikään kuin seksistä nauttiminen olisi jotain pakottavaa. Hän
kirjoittaa ”Neitsyys”-esseessä myös kristinuskon seksikielteisestä maineesta ja vaatii saada
jatkossakin elää ruumiillisista aistinautinnoista vapaata elämää kristittynä. Nylénin
seksikritiikissä on vahva ironinen sävy, joka kohdistuu sellaista kristinuskon kritiikkiä
kohtaan, missä seksuaalikielteisyyttä pidetään kristinuskon olemuksellisena ominaisuutena.170
Nylén kritisoi seksuaalisuutta erityisesti modernina ilmiönä.171 Hänellä on
tuotannossaan muutenkin paljon modernia aikaa ja ihmistä kritisoivia kirjoituksia. Usein
modernin kritiikki kytkeytyy hänen ekologisiin painotuksiinsa ja puhuu modernin kehityksen
roolista ilmastonmuutoksessa.172 Seksin ja ”lihan” himon askeettinen vastustaminen sopii
Nylénin eettiseen ajatteluun sikäli, että kieltäytymällä modernin kehityksen mahdollistamista
nautinnoista, kuten vapaasta seksistä ja lihansyönnistä, on mahdollista asettua vastarintaan
suhteessa moderniin kehitykseen. Näin ei tarvitse olla osallinen modernin tuhoa aiheuttavassa
projektissa.
Modernin seksuaalisuuden kritiikistä huolimatta Nylén ei kuitenkaan vaadi selibaattia
tai pidättäytymistä. Hän vastustaa konservatiivisia sukupuolirooleja ja
heteronormatiivisuutta.173 Hän korostaa myös, ettei pidä esiaviollista seksiä syntinä ja kertoo,
ettei itsekään ole mikään ”seksittömyyden sankari”.174 Hän haluaa vain ennen kaikkea
problematisoida yleisen ilmapiirin puheen seksuaalisuudesta. Nylénin aatteellinen
seksikritiikki kytkeytyy usein uskontokritiikkiin ja modernin kehityksen kritiikkiin, mutta
varsinaisen kiinnostuksen aihetta kohtaan Nylén kertoo omaksuneensa poptähti Morrisseylta:
Morrissey koulutti minusta militantin haaveilijan ja hentomielisen ihmisvihaajan, joka kuten kaikki
ihmisvihaajat, on pakonomaisen kiinnostunut ihmisen seksuaalitoiminnoista, koska näkee niissä kaiken
pahan alun, sikiämisen, mutta inhoaa kaikkein eniten omaa kiinnostustaan niitä kohtaan.175

Nylén väittää olevansa kiinnostunut seksistä, koska vihaa ihmisiä ja täten myös sikiämistä.
Hänen kriittinen asenteensa useitakin ihmislajin aikaansaannoksia kohtaan huokuu hänen
esseetuotannostaan, mutta toisaalta monessa kohdin Nylén ajaa myös hyvinkin humaaneja
arvoja. Ihmisvihan synnyttämä kiinnostus ihmisen alkuperää ja ”seksitoimintoja” kohtaan
vaikuttaa vain runolliselta ilmaisulta, eikä sinänsä ole uskottava. Sen sijaan Morrisseyn
vaikutusta ei tuskin voi vähätellä, koska Nylén mainitsee hänet keskeiseksi vaikuttajakseen
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tuotannossaan usein.176 Morrissey tunnetaan lähes ohjelmallisesta seksuaalisuuden
ulkopuolelle asettumisesta sekä useista seksikielteisistä lausunnoista uransa varrella.177 Mark
Simpsonin mukaan Morrissey ”määrätietoisesti karttelee rajoittavia luokituksia ja välttelee
diskursseja”178. Nylénin asennoitumista seksiin voisi kuvata samoin.
Nylénin kielteinen suhtautuminen seksuaalisuuden määrittelyyn ja määräävyyteen on
analoginen hänen sukupuolierolle annettujen merkitysten kritiikin kanssa. Molemmissa hän
kritisoi ihmisten luomia käyttäytymistä ohjaavia kategorioita, joiden ulkopuolelle
yhteiskunnassa on lähes mahdoton asettua. Hän kuitenkin tunnustaa sekä seksuaalisuuden että
sukupuolen olemassaolon käytännössä, ja myöntää olevansa itsekin osallinen kumpaankin.
Hän ei tarjoa ehdotusta siitä, miten seksuaalisuus tai sukupuolet tulisi käsittää, tai miten niistä
tulisi puhua. Hän vain tuo toistuvasti esiin määrittelemisen ongelmat.
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3 Sukupuoliroolit ja feminismi
Tässä luvussa tarkastelen Nylénin käsitystä mieheydestä ja naiseudesta sekä feminismistä.
Ensimmäinen alaluku käsittelee Nylénin mieskäsitystä, mikä on näkyvä teema etenkin Vihan
ja katkeruuden esseissä. Nylén keskittyy paljolti miehisyyden toksisena maskuliinisuutena
pidettäviin ominaisuuksiin ja kritisoi niitä. Nylénin kirjoitusten mieskuva muuttuu tuotannon
varrella ja hän siirtyy kritisoimaan biologisten miesten haitallisen toiminnan sijaan laajemmin
patriarkaalista järjestystä. Luvun lopussa pohdin yhtäläisyyksiä Nylénin miehissä kritisoimien
ominaisuuksien ja hänen yleisesti ihmisten käyttäytymiseen liittyvien pohdintojen välillä.
Toisessa alaluvussa tarkastelen Nylénin kirjoituksia naisista ja naiseudesta. Hän
idealisoi ja toiseuttaa naiseutta ja feminiinisyyttä toistuvasti esseetuotannossaan. Hänen
esseitään ei voi kuitenkaan pitää naisvihamielisenä. Intentiot kirjoitusten taustalla vaikuttavat
olevan jopa päinvastaiset ja feministiset. Vaikutelma toiseuttamisesta johtuukin paljolti
Nylénin problemaattisesta retoriikasta.
Kolmannessa alaluvussa käsittelen Nylénin ajatuksia siitä, miten sukupuolta esitetään
populaarikulttuurissa ja taiteessa. Hän kirjoittaa miesten ja naisten erilaisista
mahdollisuuksista toimia ja tulla esitetyiksi. Käsittelen aihetta omassa alaluvussaan mieheyttä
ja naiseutta käsittelevien alalukujen sijaan, koska aihepiiri on oma temaattinen
kokonaisuutensa.
Neljännessä alaluvussa tarkastelen Nylénin muuttuvaa ja kehittyvää käsitystä
feminismistä hänen tuotantonsa varrella. Osoitan merkittäviä murroskohtia hänen
feminismissään ja tutkin, millaisia vaikutuksia feministisen ajattelun kehittymisellä on hänen
kirjoituksiinsa sukupuolesta.

3.1. Miehen kritiikistä sorron kritiikkiin
Nylénin esseetuotanto sisältää paljon kriittisiä huomioita miehistä ja mieheydestä. Hänen
määritelmänsä mieheydestä vaihtelee tuotannon eri vaiheissa, mutta hänen suhtautumisensa
moniin perinteisesti maskuliinisuuteen liitettäviin ominaisuuksiin pysyy koko ajan hyvin
kriittisenä. Vihan ja katkeruuden esseissä Nylén arvostelee paljon mieheyden ilmenemistä
kulttuurissa ja syyttää tästä biologisia tekijöitä. Mies on Nylénin mukaan ”Jumalan virhe” ja
mieheys ”elämää tuhoavaa”. Hän hylkää tämän essentialistisen argumenttinsa Halun ja
epäluulon esseissä, minkä jälkeen hänen suhtautumisensa mieheyteen kulttuurisena ja
sosiaalisena roolina pysyy yhä kriittisenä.
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Vihan ja katkeruuden esseissä Nylén kytkee mieheyden tuhovoiman vahvasti miehen
biologiaan ja erityisesti seksuaalisuuteen. Hän rakentaa kriittisen argumenttinsa
muotoilemalla pejoratiivisen kuvauksen ihmisurosten metafysiikasta. Siinä mieheys on jotain
jokaisen ihmisuroksen osaksi lankeavaa, mihin liittyy tiettyjä piirteitä, kuten tutkimisenhimo,
julmuus ja typeryys. Miehet nauttivat hallinnantunteesta ja haluavat selvittää, mitä ”asioiden
sisällä on”. Miesten himo tutkia ja määrittää on pakonomaista, ja ilmenee käytännössä
vallankäyttönä ja väkivaltana. Tämä johtuu siitä, että tutkimisenhimo on loputon eikä voi
saada täyttymystään, ja turhautuminen purkautuu väkivaltana.179
Kyseinen vietti näyttäytyy Nylénin mukaan puhtaimmillaan miehen
seksuaalisuudessa. Orgasmi on hänen mukaansa valheellinen lupaus tutkimisenhimon
sammumisesta, mutta siitä huolimatta sykli on loputon ja himo alkaa aina alusta. Nylén
mainitsee edellä kuvatun vietin olevan sinänsä universaali ihmisten keskuudessa, mutta
ilmenevän puhtaimmillaan miehen seksuaalisuudessa. Vaikka Nylénin kritiikki kohdistuu
erityisesti miehiin, on haitallinen ominaisuus kuitenkin yleisinhimillinen.180
Nylén kirjoittaa erityisesti kaiken kauniin, hauraan ja irrallisen provosoivan ”Ykromosomilla varustettuja” ihmisiä väkivaltaan, koska niissä on jotain tavoittamatonta, mitä
ei voi selvittää, ja minkä edessä turhautuminen on lähes väistämätöntä.181 Etenkin tyttöys ja
naiseus ovat Nylénin mukaan asioita, jotka miehet haluaisivat selvittää.182 Hänen mukaansa
heteroille suunnattu pornografia on miehinen yritys käsittää naisen seksuaalisuutta. Kyseessä
on kuitenkin miehinen, fantasianomainen projektio. Siksi pornografia epäonnistuu kuvaamaan
naista, mutta kuvaa sitäkin tarkemmin miestä.183 Miehen rakkaus-kokoelmateokseen
kirjoittamassaan tekstissä Nylén määrittelee miehissä heräävän sukupuolisen halun herättävän
aina lopulta turhautumista siksi, ettei se voi ikinä täyttyä. Huomatessaan tämän sivistynyt
ihminen pidättäytyy tekemästä mitään, kun taas ei-sivistynyt ihminen turvautuu
väkivaltaan.184
Nylén tulkitsee esseessään ”Miehen kritiikki” elokuvaohjaaja Lukas Moodyssonin ja
poplaulaja Jarvis Cockerin teoksia tarkastellen, miten niissä kuvataan heteromiestä. Nylénin
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tulkinta on, että ainoa oikea ratkaisu on päätyä tuomitsemaan heteromieheys.185 Nylénin
mukaan Moodyssonin ja Cockerin taide perustuu paljolti itsetuntemukseen, joka herättää
kritiikin omaa heteromieheyttä kohtaan.186 Näiden näkemysten pohjalta ei voi olla
ajattelematta, että myös Nylénin mieskritiikissä on itsekriittinen sävy.
Nylén problematisoi tuotannossaan mieheyttään toistuvasti. Hän tunnustaa
mieheytensä, mutta tekee eron muihin miehiin. Esimerkiksi Halun ja epäluulon esseissä hän
kirjoittaa seuraavasti:
[…] kun näen esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä väkivaltaa huokuvia nuoria miehiä tai kun
ajattelen Suomen Lapin äijiä, jotka ajavat moottorikelkalla ekosfäärissämme äärimmäisen harvinaisen ja
äijille itselleen äärimmäisen harmittoman ahman väsyksiin. Ja kiinni saatuaan surmaavat sen. Noiden
miesten täytyy olla ainakin joiltakin osin epäinhimillisiä – jos minä kerran olen ihminen ja (vuonna 1973
suoritettujen tieteellisten tutkimusten mukaan) vielä ”mieskin”. Jokin fyysinen ero täytyy olla, huolimatta
noista kiistattomista yhteisistä piirteistä. Noiden miesten aivomassasta täytyy ainakin kolmanneksen olla
viilapurua tai ihmisen ulostetta. Asiaa ei vain ole vielä tieteellisesti tutkittu.187

Oheisessa katkelmassa on, ironisen luonnontiedekritiikin ohella, nähtävissä Nylénin kokema
erillisyys suhteessa muihin sukupuolensa edustajiin. Ainoat asiat, minkä kautta hän mainitsee
tuotannossaan kokevansa myönteistä yhteyttä toisiin miehiin, liittyvät hänen
valokuvausharrastukseensa ja harrastuksen ympärille rakennettuun ”miesluolaan”, mitkä
yhdistävät häntä ja hänen viiteryhmäänsä, sekä hänen rakkauteensa joitain miesartisteja
kohtaan.188 Tunnustuskirjassa Nylén kirjoittaa kokevansa vaikeaksi identifioitua mieheksi.189
Kauhun ja ulkopuolisuuden esseissä hän taas kirjoittaa kokevansa, ettei hänellä ole
ulospääsyä sukupuolestaan.190
Nylén pohtii erityisesti Vihan ja katkeruuden esseissä mahdollisuutta pelastua
biologian määräämältä miesluonnolta. Hän lainaa Charles Baudelairelta ajatuksen kolmesta
kutsumuksesta, joiden avulla mieheydestä voisi selviytyä kunniakkaasti. Nämä ovat sotilas,
runoilija ja pappi. Sotilas toteuttaa Nylénin mukaan miehenluontoaan kunniakkaasti
tappamalla hallitusti. Runoilijoiksi hän nimeää Cockerin ja Moodyssonin, jotka ”valittavat
luontoaan niin kauniisti, että meidän (ja toivottavasti Jumalan) on pakko antaa heille heidän
mieheytensä anteeksi”191. Pappi puolestaan ”desinfioi oman luontonsa” elämällä selibaatissa.
Näiden lisäksi Nylén hahmottelee dandiyttä tapana selviytyä mieheydestä tyylikkäästi.192
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Kun Nylén Halun ja epäluulon esseissä luopuu essentialistisesta näkemyksestä, että
biologiset tekijät määrittäisivät ihmistä, ei hän enää myöskään esitä ratkaisuehdotuksia
sukupuolelta pelastumiseen. Hän jatkaa kuitenkin sukupuolen käsittelemistä kulttuurisena ja
sosiaalisena roolina, joka on keinotekoisuudestaan huolimatta pakottava ja problemaattinen.
Häviö-kirjassaan Nylén kirjoittaa Vihan ja katkeruuden esseiden ”Miehen kritiikin” olleen
erityisesti ”Vallanhajuisen keskiluokkaisen heteromiehen kritiikki”193. Nylénin kriittisyys
pehmenee hieman hänen uudemmassa tuotannossaan. Taustalla näkyy lisääntynyt
itsekriittisyys. Häviössä Nylén tuo esiin huomaavansa itsessään vanhemmiten piirteitä, joita
hän aiemmin kritisoi muissa, ”Nykyään olen isänmurhan kohde, en enää tekijä.”194, hän
kirjoittaa.
Nylénin mieheyttä koskevassa ajattelussa on olennainen yhteys hänen rigoristiseen
veganismiinsa. Tämä yhteys tulee esille erityisesti Vihan ja katkeruuden esseiden esseessä
”Johdatus sukupuolipolitiikkaan”. Nylén lainaa käsitteen ”lihan sukupuolipolitiikka”
yhdysvaltalaisen filosofi Carol J. Adamsin teoksesta The Sexual Politics of the Meat.
Adamsin ajatus on, että lihansyönti on yksi patriarkaatin ilmenemismuodoista.195 Hänen
mukaansa sekä eläimet, että naiset ovat objekteja, jotka pelkistetään lihaksi niin, että lihan
alkuperä elävinä olentoina häivytetään kulttuurisesti.196 Adams samaistaa naisten raiskaukset
ja eläinten teurastamisen.197 Adams kritisoi myös myyttiä, jonka mukaan erityisesti miesten
täytyy syödä lihaa.198
Nylén omaksuu Adamsin filosofian ja tarkastelee ”Johdatus lihan
sukupuolipolitiikkaan”-esseessä erilaisia kulttuurin ilmiöitä, joissa lihansyönti ja naisten
esineellistäminen linkittyvät. Hyvänä esimerkkinä yhteyden olemassaolosta Nylén nostaa
esiin suomen kielessä olevan seksistisen tavan käyttää naisista sanoja, kuten ”kinkku”, ”tipu”,
”lehmä” ja ”sakkoliha”.199 Kuten Adams, myös Nylén on sitä mieltä, että feministi ei voi olla
lihansyöjä.200 Adamsin lisäksi todennäköinen vaikuttaja Nylénin eläinoikeusajattelun taustalla
on englantilainen poptähti Morrissey, joka on tunnettu eläinten oikeuksien puolustamisesta
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sekä kärkkäistä lausunnoista.201 Nylén kirjoittaa Tunnustuskirjassa Morrisseyn olevan hänen
suurin ”poliittinen ja esteettinen” esikuvansa.202
Eläinten oikeudet ja lihansyönnin vastustaminen ovat toistuvia teemoja Nylénin
tuotannossa.203 Lihansyönnin ja misogynian linkittymisen lisäksi Nylén alkaa Kauhun ja
ulkopuolisuuden esseissä korostaa kaikenlaisten sorron muotojen yhteyttä. Esseessä
”Huutavan ääni Pietarinkirkossa” hän tarkastelee paavi Franciscuksen204 (1936-) kirjoituksia
ja lausuntoja. Nylén tulkitsee Franciscuksen kiertokirjeen Laudato si’205 sanomaa:
Ympäristökatastrofi on solidaarisuuskysymys, sillä kaikki riisto, väkivalta ja alistaminen ovat yhtä.206

Nylén yhtyy näkemykseen alistamisen muotojen päällekkäisyydestä ja jatkaa:
Koska asioilla on yhteytensä, luonnonsuojelu on myös antirasismia. Maan huuto ja köyhien huuto ovat
yhtä huutoa.

Ekologiset teemat ovat läsnä Nylénin tuotannossa alusta asti. Hän perustelee myös
veganismiaan ekologisilla syillä ja kirjoittaa huolestuneeseen sävyyn ilmastokatastrofista.207
Kuitenkin vasta Kauhun ja epäluulon esseissä hän yhdistää sorron muodot yhdeksi
kokonaisuudeksi. Hän avaa ajatteluaan lisää esseen ”Huutavan ääni Pietarinkirkossa”
viitteessä, missä hän kritisoi paavi Franciscuksen ”kyvyttömyyttä nähdä kirkon
järjestelmällistä patriarkaalisuutta perustavana ongelmana”208 vaikka paavi tuomitseekin
machokulttuurin sekä puhuu kauniisti feminismistä Evangelii gaudiumissa209. Lisäksi Nylén
kritisoi paavia siitä, ettei tämä ympäristöasioiden yhteydessä puhu ollenkaan lihansyönnin
ympäristövaikutuksista. Nylén kirjoittaa sorron muotojen kytköksistä:
Kirkon, kuten kaikkien valtainstituutioiden, hierarkkiset ja eriarvoistavat käytännöt tuottavat sortoa ja
alistavia rakenteita maailmassa, kaukanakin itse instituutioista. Jos ajatellaan todella suuressa
mittakaavassa, on mahdollista sanoa, että Talvivaarassa myrkyt vuotavat luontoon siksi, että katolisessa
kirkossa ei ole naispappeutta. Näillä asioilla on yhteytensä.210

Nylénin lisääntynyt ajattelu sorron muotojen yhteyksistä liittyy todennäköisesti hänen
lisääntyneeseen kiinnostukseensa intersektionaalisesta feminismistä, jota hän kertoo
tunnustavansa kolumnissaan ”Minun feminismini”.211 Intersektionaalisuuden käsitteellä
viitataan feministisessä keskustelussa ihmisten välisten sosiaalisten erojen niveltyneisyyteen
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ja moninaisuuteen. Sukupuolen lisäksi myös esimerkiksi etnisyys, rotu, luokka, seksuaalisuus
ja uskonto asettavat ihmiset eri asemaan eri sosiaalisissa konteksteissa.212 Myös sortavien
rakenteiden, kuten patriarkaatin, rasismin, heteroseksismin ja kapitalismin voidaan katsoa
toimivan limittäin ja toisiaan tukien.213 Erilaisten sortorakenteiden yhteydet tosin ovat olleet
Nylénille väistämättä tuttuja jo Adamsin ”lihan sukupuolipolitiikkaan” tutustumisen myötä.
Puhe intersektionaalisesta feminismistä on lisääntynyt myös yleisessä keskustelussa niin
kutsutun feminismin neljännen aallon myötä 2010-luvulla.214
Nylénin intersektionaalinen ajattelu näkyy myös esseessä ”Lihansyönnin
mahdollisuudesta”, missä hän listaa erilaisia patriarkaalisen arvomaailman ilmentymiä:
Suomessa ymmärretään aivan liian vähän sitä, miksi oikeisto on kiintynyt lihansyöntiin, miksi se pitää
eläinoikeuksia ja veganismia uhkana, miksi eläinteollisuuden kannattaminen kuuluu samaan poliittiseen
sarjaan kuin antifeminismi, LGBT-ihmisten kansalaisoikeuksien vastustaminen, luonnonsuojelun
väheksyntä ja ilmastonmuutoksen kieltäminen, yksityisautoilu, maahanmuuton vastustaminen ja niin
edelleen. Lihansyönti on eräänlainen ankkuri, joka säilyttää – tekemättä sitä liian räikeästi – elävän
yhteyden vanhaan patriarkaaliseen maailmaan, jossa miehet määräsivät ja naiset ja lapset tottelivat. Kun
nykyään pesunkestävä natsikin on sitä mieltä, ettei naisia saa lyödä – ainakaan kukaan vääränvärinen tai kulttuurinen ei saa – hän tahtoo varmistaa, että edes eläinten lyöminen pysyy sallittuna eikä valkoiselle
miehelle niin edullinen alistamisen kulttuuri tyystin jää menneisyyden hämärään.215

Nylénin tuotannossa esiintyvät keskeiset teemat sukupuoliroolien haitallisuus, misogynia,
lihansyönti ja ilmastokatastrofi saavat oheisessa katkelmassa yhteisen nimittäjän
patriarkaalisesta arvojärjestyksestä, joka on Nylénin mukaan kaikkien hänen mainitsemiensa
sortorakenteiden taustalla. Niin rasismi, kapitalismi kuin seksismikin ovat seurausta
patriarkaatin vaikutuksesta. Nylénin mieskritiikki laajeneekin hänen esseetuotantonsa varrella
erilaisia valtarakenteita huomioivaksi kokonaisvaltaisemmaksi patriarkaalisuuden kritiikiksi.
On epäselvää, ajatteleeko Nylén aivan kaiken alistamisen johtuvan patriarkaatista, vai ovatko
alistussuhteet vain yksi patriarkaatin ilmenemismuoto.
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Kauhun ja ulkopuolisuuden esseiden ”Omaelämäkerrallis-temaattisissa alkusanoissa"
Nylén kirjoittaa patriarkaatin olevan kriisissä ja tämän aiheuttavan miehissä vieraantumisen ja
ulkopuolisuuden kokemuksia, jotka tuottavat väkivaltaisia aatteita. Nylénin mukaan
”Koulusurmaajat ja Breivik ovat ulkopuolisuuden kokemuksen iljettävän kirkkaita
kiteytymiä”216. Hän selittää väitettään:
Heitä riivaavat juuri ulkopuolisuuden tunteet, sillä todellisuudessa he ovat joka ikisessä suhteessa
oletusarvoisia ihmisiä: vauraudessa kasvaneita terveitä valkoisia miehiä. Mikään ei marginalisoi heitä,
paitsi heidän oma vieraantuneisuutensa. Luullakseni tämä kokemus on nykyajassa varsin yleinen, ja
natsismin nousu on vain yksi näkyvä ilmaus siitä. Ilmiö on selvästi sukupuolittunut. Miesten – varsinkin
nuorten miesten, joilla ei ole sitä mahdollisuutta, että yrittäisivät ”mennä näillä” hautaansa, ympärilleen
katsomatta – on vihdoin pakko ottaa kantaa patriarkaatin luhistumiseen ja maskuliinisuuden
mätänemiseen. Tosiasiaa ei voi kieltää vitsailemalla. (Useimmat toki reagoivat siihen viisaasti
olankohautuksella.)217

Nylénin kirjoitukset väkivaltarikosten motiiveista ja liittymisestä patriarkaatin kriisiin ovat
hyvin spekulatiiviisia, mutta huomio siitä, että kyseiset rikokset ovat tapahtuneet
valtakulttuurin niin sanotun hyvinvoivan enemmistön edustajien toimesta on totta. Ottamatta
kantaa juuri kyseisten rikosten motiiviin, myös huomio siitä, että miesten etuoikeuksien
kyseenalaistuminen aiheuttaa miehiksi identifioituvissa henkilöissä voimistuvaa tarvetta
tiedostaa asemansa, on varmasti totuudenmukainen. Nylén kuitenkin korostaa useimpien
suhtautuvan asiaan ”viisaasti olankohautuksella”, ja vain osan tukeutuvan väkivaltaan ja
väkivaltaisiin ideologioihin.
Nylén kirjoittaa miesten etuoikeuksien vähenemisestä ja miesten reaktioista jo Halun
ja epäluulon esseiden esseessä ”Uskonnollinen yksinpuhelu”. Hän vertaa miesten oikeuksista
huolissaan olevia uskonnottomiin uskontokriitikoihin, jotka kokevat joutuvansa uskovien
sortamaksi:
Uskonnottomissa on samansukuisia paranoian piirteitä kuin niin sanotuissa ”valkoisissa
heteromiehissä”, noissa VHM-brändiä suosivissa internetolioissa, jotka ruikuttavat, että heitä julmasti
syrjitään nyky-yhteiskunnassamme.218

Nylén väheksyy miesten oikeuksista huolissaan olevien huolta ja viittaa huolipuheen
ilmenevän erityisesti internetkeskusteluissa. Halun ja epäluulon esseet on julkaistu vuonna
2010, mutta viimeistään nyt kymmenen vuotta myöhemmin on selvästi nähtävissä internetin
keskustelufoorumeilla näkyvä antifeministinen puhumisen kulttuuri.219 Sitaatin vertaus
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uskonnottomiin liittyy esseessä käsiteltyyn uskontokritiikin kritiikkiin. Nylénin tapa samastaa
etuoikeuksistaan tietämättömät miehet ja uskonnottomat on yksinkertaistava, mutta en ota
tässä kantaa kyseiseen analogiaan. Siteeraan tekstiä, koska hän sanoittaa siinä ymmärrystään
miesten yhteiskunnallisesta asemasta. Hän kirjoittaa etuoikeutetun viiteryhmän
kokemuksesta:
Elämme loukkaantumisyhteiskunnassa: tasa-arvo ja feminismi ovat ”menneet liian pitkälle”, joten entiset
etuoikeutetut valtaenemmistöt, kuten vaaleaihoiset, ainoastaan naisiin eroottis-romanttista mielenkiintoa
kokevat urosihmiset vaativat nyt itselleen perinteisesti sorrettujen ryhmien, lähinnä naarasihmisten ja
tummaihoisten, entisiä loukkaantumisoikeuksia. Loukkaantumisen yhteiskunnassa rasismi halutaan
määritellä uudelleen siten, että sen kohteeksi voi itse ilmoittautua. ”Mies on maailman neekeri”, kirjoitti
mies Timo Hännikäinen John Lennonin feministisen iskulauseen päälle kiukuttelevan pugilistisessa
Ilman-pamfletissaan. Iskulause on kuitenkin perusidealtaan ja rakenteeltaan samanlainen kuin
”uskonnottomia sorretaan”. Ja asiasisällöltään yhtä epätosi. Valkoinen mies ei ole ”neekeri” eikä hänestä
sellaista tule. Eikä uskonnottomia sorreta. Heillä on täydet ihmis- ja kansalaisoikeudet. Niin, no. Ehkä voi
sanoa, että molempia ”sorretaan”, jos he oma-aloitteisesti sortuvat krusifiksin näkemisestä tai suvivirren
kuulemisesta tai siitä, että lukiosivistykseen kuuluu pinnallinen tietämys Simone de Beauvoirin
ajattelusta, mutta Henry Laasasen tuotanto ja julkinen toiminta tyyten sivuutetaan.220

Nylén kuvaa edellä etuoikeutetun enemmistön kokemuksesta patriarkaalisen järjestyksen
horjuessa. Hänen puheensa loukkaantumisyhteiskunnasta viittaa yksilöiden epätoivoisiin
yrityksiin pitää kiinni etuoikeuksista ja omasta asemasta muiden yläpuolella, jos ei muuten
niin loukkaantumalla.221 Nylén toteaa sorto- ja valtasuhteita vääristävät kannanotot, kuten
Timo Hännikäisen ala-arvoisen kommentin, yksinkertaisesti totuudenvastaisiksi. Beauvoirin
ja Laasasen rinnastus osoittaa epäsuhdan feminismin ja niin kutsutun miesasialiikkeen välillä.
Ensin mainitussa on kyse pitkästä ja tuloksekkaasta pyrkimyksestä tasa-arvoon ja
yhteiskunnan kehittämiseen, jälkimmäisessä mielipaha tasa-arvoistumiskehityksestä ja
totuudenvastainen yritys kutsua etuoikeuksien vähenemistä sorroksi. Nylén kuvaa miesten
oikeuksista huolissaan olevien loukkaantumisen mekanismia myös viitteessä:
Ajattelen tietenkin myös Jussi Halla-ahon kaunaretoriikan takia loppuvuonna 2008 aloitettua
oikeusprosessia, joka johti sakkotuomioon syksyllä 2009. Halla-ahon omat loukkaantumiset, kantelut ja
tutkintapyynnöt eivät olleet yhtä hedelmällisiä, mikä on VHM-joukoille väkevää näyttöä siitä, että heitä
sorretaan: heitä ja heidän rakasta johtajaansa saa loukata, mutta Suomen somalialaisia, homoja ja Vihreän
liiton naisjäseniä ei missään nimessä…222
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olevan tarkoitushakuinen ja valikoiva lähteiden ja taustateorian käytössä. Paalasen mukaan Laasasen teoksessa
näkyy konservatiivisten sukupuoliroolien kannatus ja naisvihamielisyys (Paalanen 2015, 37–43). Simone de
Beauvoir (1908-1986) oli ranskalainen filosofi, jonka vaikutus feminismiin ja tasa-arvoajatteluun on ollut
merkittävä (Bergoffen 2018).
221
Oikeiden epäkohtien esille tuomisen vaikeutta ja ongelmien esille tuojan kohtaamaa yleistä vastustusta Nylén
kuvaa Kauhun ja ulkopuolisuuden esseissä. ”Huutavan ääni Pietarinkirkossa” 2016, 306.
222
”Uskonnollinen yksinpuhelu” 2010, 350. Halla-Ahon oikeusprosessin myötä saamasta tuomiosta: ks. Korkein
oikeus 2012.

45

Edellä lainatuissa katkelmissa Nylén havainnollistaa miesten oikeuksia ajavien tahojen
kyvyttömyyden, tai jopa haluttomuuden, nähdä rakenteellista väkivaltaa sekä halukkuuden
pitää kiinni epätasa-arvoisesta patriarkaalisesta järjestyksestä. Lisäksi hän linkittää
patriarkaatin kannattamisen populistiseen oikeistoon. Nylénin rinnastus ei ole aiheeton. Hyvä
osoitus linkin olemassaolosta Suomen kontekstissa on ajatuspajaksi itseään tituleeraavan
Suomen Perustan223 kustantama Epäneutraali sukupuolikirja. Siinä oikeistopopulistisen
politiikan kentillä toimineet vaikuttajat sekä antifeministisistä kannanotoista tunnetut
kirjoittajat esittävät feminismikriittiisiä kannanottoja ja kirjoittavat miesten kokemasta
epätasa-arvosta.224 Oikeiston ja patriarkaatin yhteydestä sekä rakenteellisen sorron
havaitsemisen haasteista Nylén kirjoittaa myös esseessä ”Lihansyönnin mahdollisuudesta”,
jota käsittelin aiemmin tässä luvussa.
Nylén kirjoittaa ”Omaelämäkerrallis-temaattisissa alkusanoissa” riemuitsevansa
patriarkaatin ja maskuliinisuuden kriisistä:
Mieheys ei ole pelastettavissa, ja se on ihanaa. On ihanaa, että keski-ikäisiä ukkoja pilkataan ja
vähätellään (”miehitellään”) nykyään yhä yleisemmin ja edes vähän siihen tapaan kuin nuoria naisia on
vuosikymmenet tytötelty. (Kysymys ei silti ole kostosta tai oman lääkkeen maistattamisesta, koska nämä
vähättelyn muodot eivät ole sama asia. On eri asia lyödä kuningasta kuin sitä, joka yrittää lyödä
kuningasta.)225

Nylén ajattelee mieheyden kriisin olevan vääjäämättä etenevä ilmiö. Hän kuitenkin
huomauttaa, ettei miesten sukupuolensa vuoksi kokema syrjintä ole verrattavissa naisten
kokemaan sortoon. Puhe kuninkaan lyömisestä viittaa siihen, että tasa-arvo ei vielä toteudu ja
miehinen hegemonia226 vallitsee yhä. Nylén jatkaakin kertomalla kokevansa epämukavuutta
sukupuolessaan, koska ”keski-ikäiselle ja -luokkaiselle siistille miehelle kaikki ovet ovat
avoinna”227. Tämä kuvaus etuoikeutetusta miehestä on täsmälleen vastaava stereotyyppinen
hahmo, ”vallanhajuinen keskiluokkainen heteromies”228, jota vastaan hän kertoo
hyökänneensä jo kirjoittaessaan ”Miehen kritiikin” Vihan ja katkeruuden esseisiin.
”Omaelämäkerrallis-temaattisten alkusanojen” viitteessä Nylén miettii omaa osuuttaan
patriarkaatin ja maskuliinisuuden kriisiin. Hän kirjoittaa olevansa osallinen tilanteen
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kehittymiseen kirjoitettuaan aikanaan ”Miehen kritiikin”.229 Hän pohtii esikoisteoksensa
vaikutushistoriaa myös vuonna 2018 julkaistussa Häviö-kirjassa vastatessaan Vihan ja
katkeruuden esseitä käsitelleeseen blogikirjoitukseen.230 Blogikirjoituksessa Pontus Purokuru
arvioi kymmenen vuoden takaista teosta ja syyttää Nylénia ylimieliseksi porvariksi, joka
suree menetettyjä etuoikeuksiaan.231 En puutu Purokurun ja Nylénin aatteelliseen väittelyyn,
mutta siteeraan Nylénin vastauksen, koska hän selvittää siinä ajatteluaan sukupuolesta:
Purokurukin olisi halutessaan voinut kohottaa kirjani vaikkapa episodiksi veganismin
valtavirtaistumiskehityksessä, miksei jopa #metoon profetiaksi, jossa feminismi meni kertarysäyksellä
”liian pitkälle”, sillä tongin esseissäni sukupuolen, seksin, vallankäytön ja väkivallan yhteyksiä kaikista
sopivaisuussäännöistä piittaamatta ja hyökkäsin ”itsekritiikittömästi ölisten” koko miessukupuolta vastaan
(täsmälleen samoin kuin #metoo). Monta vuotta ennen kuin ”raiskauskulttuurista” tuli tavallinen sana,
kirjoitin törkeästi, että jokainen mies, myös jokainen huippumukava feministimies, kuten minä, on
meidän kulttuurissamme potentiaalinen raiskaaja.232

Nylén kirjoittaa hyökänneensä tarkoituksellisesti ”koko miessukupuolta vastaan”. Hänen
kuvauksensa sopivaisuussäännöistä piittaamattomasta lähestymistavasta on hyvin kuvaava.
Nylénin lausunto vahvistaa tässäkin tutkimuksessa esitetyn päätelmän hänen
varhaistuotannostaan tietoisena, strategisen essentialismin sävyttämänä, iskuna mieheyttä
kohtaan.233 Nylénin mieskritiikkin sisältynyt voimakas yleistäminen vaikuttaa myös olleen
hyvin tiedostettua ja harkittua.
Edellisessä sitaatissa Nylén vertaa omaa kirjallista hyökkäystä miessukupuolta
kohtaan vuonna 2017 maailmalle levinneeseen Me too -kampanjaan234. Nylénin maininta
feminismin menemisestä ”liian pitkälle” on selvää ironista pilkkaa tasa-arvotaistelun
herättämää vastustusta kohtaan, mutta Me too -kampanjan määrittely ”itsekritiikittömäksi
ölinäksi”235 ja hyökkäykseksi ”koko miessukupuolta kohtaan” on tulkittavissa Me toon
ajamien päämäärien vähättelyksi, ellei hän sitten viittaa Me toon suureen volyymiin, tai
muuten ihannoi voimakkaita patriarkaattia vastaan suunnattuja toimenpiteitä.
Nylénin kirjoituksissa on nähtävissä kehityslinja miesten kritisoimisesta yleisempään
ihmisyyden varjopuolien kritisoimiseen. Vaikka hän jo Halun ja epäluulon esseissä sanoutuu
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irti biologian määräävästä roolista sukupuoliroolien järjestämisessä, hän pohtii ihmisluonnon
vaikutusta ja viettien mukaista käyttäytymistä tämän jälkeenkin. Nylénin esseetuotannossa on
havaittavissa tietty askeettisuutta ihannoiva ja moderniin hyvinvointiin varauksella suhtautuva
asenne.236 Tämä on yhteydessä sekä hänen ekologisiin näkemyksiinsä että
seksuaalisuuskriittisiin huomioihin.237
Vihan ja katkeruuden esseissä hän yhdistää aistinautinnot mieheyteen ja muutenkin
painottaa miehen luonnon vastustamista. Kauhun ja ulkopuolisuuden esseissä hän kirjoittaa
yleensä ihmisen mahdollisuudesta vastustaa raadollista luontoaan ja valita olla seuraamatta
primitiivistä luontoaan. Nylén kirjoittaa esseessä ”Eräs kyllä” kirjailija Gösta Ågrenin238
lyhyestä kirjasta Eräs ei, jonka hän mainitsee itselleen erityisen merkitykselliseksi.239 Eräs ei
on kannanotto humaaniuden puolesta. Nylén tulkitsee Ågrenia:
Pelkistäen sanoisin, että Ågren sanoo ei ei-inhimilliselle. ”Ihmisen tehtävä on jalostaa itseään, ja
maailmaa. Hänen tehtävänsä on sanoa ei.” Ihminen ei ole ”osa luontoa”. Ainakaan hänen ei pitäisi olla. Ei
itsekkyydelle, murhanhimolle, vieteille, geeneille! Ei luonnolle, näin Ågren.240

Tuhoamisen ja viettien mukaisen toiminnan vastustaminen muistuttaa Nylénin Vihan ja
katkeruuden esseissä esittämää essentialistista mieskritiikkiä, paitsi, että nyt teksti puhuu vain
ihmisistä, eikä vieteille periksi antamista yhdistetä vain miehiin. ”Eräs kyllä” ei sinänsä
käsittele sukupuolta, vaan ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa ihmislajin koko tulevaisuuteen,
niillä valinnoilla, mitä nykymaailmassa tehdään. Nylén kirjoittaa ihmisellä olevan nyt
mahdollista ”valita totuus itsestään” ihmisen ja pedon välillä.241 Tämä olemassaoloa
määrittävä valintatilanne kuitenkin vertautuu Nylénin Vihan ja katkeruuden esseissä
esittämään valintaan mieheyden torjumisesta tai sen mukaan elämisestä.
Viettien ja aistinautintojen vastustamista käsitellään myös Kauhun ja ulkopuolisuuden
esseiden esseessä ”Lihansyönnin mahdollisuudesta”, missä Nylén kirjoittaa tahattomasta
halusta, mikä herää tiettyjen aistiärsykkeiden vaikutuksesta ja edeltää tiedostavaa valintaa.
Hän aloittaa kertomalla kokevansa tahatonta ruokahalua nähdessään lihamainoksia, vaikka
onkin vegaani. Hän vertaa ilmiötä seksuaaliseen haluun sekä ksenofobiaan. Sitten hän
hahmottelee sivistyksestä ratkaisua aistiärsykkeiden vastustamiseen:242
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Sivistynyt ihminen ei tottele alkeellisia reaktioitaan. Hän pyrkii jatkuvasti niiden herraksi. Seksistinen
moukka antaa vallan himokkaille automaattireaktioilleen. Hän päättää, että niissä on totuus, jonka edessä
maailman on alistuttava (”minulla on miehisiä tarpeita”). Samoin rasisti tekee itselleen auktoriteetin
omasta alkeellisesta kyvystään havaita erilaisuus. Ihmisen ihonvärin (tai muun silmille hyppivän
yksityiskohdan) täytyy merkitä jotakin, koska vaistomaisesti kiinnitän siihen huomiota. Se ärsyttää
minua. Rupeanpa vastustamaan ärsykettä! – en omaa ärsyyntymistäni. Hylkäänpä sivistyksen velvoitteen
ja ryhdyn rasistiksi.243

Nylén yhdistää ihmisen kyvyn vastustaa aistiärsykkeitä hänen sivistykseensä. Oheinen sitaatti
viittaa aistiärsykkeiden mukaisen toiminnan, josta on häiriötä muille, johtuvan pikemminkin
kyvyttömyydestä samastua toisen asemaan. Nylén kuitenkin viittaa myös tiedollisiin
seikkoihin. Hänen tekstistään käy ilmi, että hän tarkoittaa sivistyksellä erityisesti yksilön
realistista käsitystä tosiasioista sekä riittävää tietoa tekojensa seurauksista:
Todellinen sadismi, toisten hädästä nauttiminen on, on harvinainen perversio. Normaali ihminen on
mieluummin tietämättä toisten kärsimyksistä, jos ne ovat hänen nautintonsa edellytys. Tieto, eli yhteys
todellisuuteen, pilaisi hänen ilonsa, kykynsä nauttia niistä asioista, joita hän noilta toisilta ja heidän
kärsimykseltään saa tai pikemminkin ottaa.244

Nylénin mukaan monet hänen mielestään paheelliset nautinnot, kuten lihansyönti ja
pornografian katsominen edellyttävätkin aitoa tietämättömyyttä nautitun hyödykkeen
alkuperästä tai vaihtoehtoisesti itsepetokseen perustuvaa selitystä, jolla teko oikeutetaan.245
Miehen rakkaus -kokoelmaan kirjoitetussa ”Merkintöjä ja kysymyksiä tuntemattomasta”esseessä Nylén kirjoitti sivistyneen ihmisen kykenevän hallitsemaan itsensä väkivaltaisia
ärsykkeitä väistämättä aiheuttavan seksuaalisen turhautumisen edessä.

3.2. Naisten ja tyttöjen toiseus
Nylénin esseetuotannon kirjoituksia naisista ja naiseudesta sävyttää joko hänen itsensä
harjoittama tai muiden harjoittamana kritisoitu idealisointi ja toiseuttaminen. Nylénin
kirjoitusten hallitseva miesnäkökulma liittyy hänen kriittiseen pohdintaansa omasta
sukupuolestaan sekä todennäköisesti myös haluttomuudesta kirjoittaa naiseudesta mistään
muusta kuin ulkopuolisen näkökulmasta. ”En tiedä, millaista on olla tyttö”246, hän kirjoittaa
Vihan ja katkeruuden esseissä. Hän pysyttelee omassa tai yleisessä näkökulmassa, mistä
hänellä on sanottavaa oman kokemuksensa perusteella. Feminiinisyyden idealisointi, ja
feminiinisyyden pohdinta yleensäkin, vähenee Nylénin tuotannossa sen jälkeen, kun hän
luopuu essentialististen väitteiden esittämisestä, mutta maininnoissa naiseudesta tulee yhä
esiin naiseuden toiseus suhteessa kirjoittajaan. Nylénin kirjoituksissa puolustetaan usein tasa-
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arvoa ja kritisoidaan haitallisia sukupuolirooleja. Siksi etenkin hänen varhaisen
esseetuotantonsa kuvaukset feminiinisyydestä ovat hämmentäviä.
Ennen Halun ja epäluulon esseitä Nylén kritisoi essentialistisin sanankääntein
mieheyttä, mihin hän projisoi paljon negatiivisia attribuutteja. Samalla hän määrittää
naiseuden ja tyttöyden joksikin olemuksellisesti pahasta mieheydestä erilliseksi ja
olemuksellisesti hyväksi. Nylénin tapa idealisoida feminiinisyyttä näkyy selvästi hänen
määritellessään tyttöyttä. Esseessä ”Miehen kritiikki” Nylén kirjoittaa tyttöydestä ”halua ja
epätoivoa herättävänä salaisuutena”247. Nylén asettaa tyttöyden objektiksi kritisoimalleen
heteromieheydelle, mutta tästä seuraa toiseuttavaa ja idealisoivaa puhetta. Samassa esseessä
Nylén kirjoittaa Charles Baudelairen kirjoittaneen nuorista kauniista tytöistä taiteen
murhaajina. Nylén tulkitsee Baudelairea ja kirjoittaa tytön olevan ”täydellinen, tyhjentymätön
mysteeri – ja mikä nöyryyttävintä: taidetta parempi”248. Ajatus tyttöjen ja naisten kauneudesta
taidettakin kauniimpana on mahdollisista imartelevista tai runollisista ulottuvuuksistaan
huolimatta seksistinen.
Naisten arvottava määrittely kauneuden perusteella näkyy myös Miehen rakkaus kokoelmaan kirjoitetussa esseessä ”Merkintöjä ja kysymyksiä tuntemattomasta”. Kyseinen
teksti pohtii naista ja ”naiseutta” kauneutena sekä halun kohteena kulttuurissamme. Nylénin
mukaan sukupuolinen halu kiinnittyy yksilöissä juuri heidän naiseuteensa, tai pikemminkin
siihen, miten he ilmentävät naiseuden ideaa. Tämän naiseuden hohto voi kuitenkin kadota, jos
nainen häpäisee itsensä. Vastaavasti tätä naiseutta voi vahvistaa kaunistautumalla. Nylén
kirjoittaa ihmisistä nisäkäslajina, ”[…] jonka naaraalla on kyky ilmaista kauneutta ja hallita
toisten halua.”249. Hän kommentoi esseetä myöhemmin Kauhun ja epäluulon esseissä:250
Kirjoitin jotakin naisista, naisten kauneudesta, miehen eroottisen halun kohteina. Se oli hyvin vaikeaa,
koska kielsin joka virkkeessä sekä oman heteroseksistisen positioni että valitsemani kohteen: naiseuden
ihanteen, joka toisinaan aineellisissa naisolemuksissa tulee ilmi. Kirjoitin kuin piru Raamattua.251

Nylén kertoo kommentissa kirjoittaneensa tekstiä jonkinlaisen kieltäymyksen vallassa. Hänen
ajatuksestaan on vaikea saada selkoa. Ehkä hän tarkoittaa kokevansa etäisyyttä esseen
kertojan positioon ja naisten mystifiointiin. Hän siteeraa ”Merkintöjä ja kysymyksiä
tuntemattomasta”-esseessä Charles Baudelairen kuvailuja naisesta ”kauhistuttavana,
luoksepääsemättömänä olentona”252 ja ”luomakunnan kauneuden tiivistymänä”253. Myös
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ajatus ideaalisen naiseuden korostamisesta kaunistautumalla on lainattu Baudelairelta.254
Ajatukset esiintyvät Baudelairen teoksessa Modernin elämän maalari, jonka Nylén on
suomentanut. Onkin ilmiselvää, että esseessä esiintyvä naista mystifioiva puhumisen tapa on
Baudelairen myötävaikuttamaa.255
Myös Vihan ja katkeruuden esseiden puhe tytöistä mystisenä toisena sisältää
vastaavanlaisia painotuksia, esimerkiksi Nylénin kirjoittaessa ihanteellisesta, ”irrallisuuden”
ja ”tavoittamattomuuden” muodostamasta ”tyttöyden täyteydestä”.256 Naiseus ja tyttöys
esitetään olemuksellisesti tuonpuoleisina asioina, toiseuksina. Joskin tätä ne vaikuttaisivat
olevan vain miehille sekä esseen puhujalle. Siinä, missä Baudelaire kytkee naiseuden ideaan
lähinnä ulkoiseen olemukseen liittyviä asioita,257 on Nylénin naisen ideaali mieheyden
vastakohtana muutakin kuin kaunis ja tavoittamaton ”toinen”. Vihan ja katkeruuden esseissä
nainen kuvataan ”luonnostaan suvereenina” ja olemukseltaan ei-mieheytensä ansiosta
”pyhänä”.258 Naiseus esitetään ihmisen ideaalina, toisin kuin mieheys, joka edustaa Nylénille
ihmisen varjopuolia.
Vihan ja katkeruuden esseiden ensimmäinen essee ”Johdatus lihan
sukupuolipolitiikkaan” käsittelee naisia ja eläimiä patriarkaatin tuottaman väkivallan
kohteina.259 Esseessä on paljon erilaisten kulttuurin tuotteiden tarkastelua siitä näkökulmasta,
miten naiseus ja eläimet niissä esitetään.
Nylén tarkastelee havainnointinsa kohteita Carol J. Adamsin ”lihan
sukupuolipolitiikan” näkökulmasta.260 Adams rinnastaa ajattelussaan naiset ja eläimet
miehisen väkivallan kohteina. Rinnastus perustuu Adamsin käyttämään ”poissaolevan
referentin” (engl. absent referent) käsitteeseen. Adamsin mukaan eläimistä tulee
teurastettaessa poissaolevia referenttejä: eläin poistuu ja tilalle tulee lihaa. Poissaoleva
referentti viittaa käytettyyn kieleen, enää ei puhuta eläimestä, vaan lihasta. Adams määrittelee
kolme tapaa synnyttää poissaoleva referentti: (1.) Kirjaimellinen poissaolo toteutuu
esimerkiksi lihansyönnissä, kun eläin on kuollut ja poissa. (2.) Määritelmällinen poissaolo
liittyy kieleen ja toteutuu, kun puhumme kuolleesta eläimestä jonakin muuna kuin kuolleena
eläimenä, esimerkiksi pihvinä. (3.) Metaforinen poissaolo toteutuu, kun eläimiä hyödynnetään
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kielikuvina kuvaaman inhimillistä kokemusta. Esimerkkinä tästä Adams mainitsee
raiskauksen uhrin, joka kuvaa tulleensa kohdelluksi ”lihanpalana. Edellä olevissa
esimerkeissä eläin on poissaoleva referentti, mutta esimerkiksi puhuttaessa jonkun muun kuin
ihmisen raiskaamisesta, poissaoleva referentti on Adamsin mukaan nainen, koska raiskauksen
uhrit ovat usein naisia.261
Nylén hyödyntää Adamsin ajatusta poissaolevasta referentistä ja toteaa, ettei feministi
voi olla lihansyöjä eikä lihansyöjä feministi.262 Nylén rinnastaa naiset ja eläimet objekteina,
mutta tämän passiivisen roolin lisäksi hän hahmottelee naisen ja eläimen liittämisestä
syntyvää vastavoimaa patriarkaatille, eräänlaista aktiivista vastarintaan ryhtyvän toimijan
mallia. Esittelen ja arvioin seuraavissa kappaleissa tätä ajatuskulkua.
Yksi esseen tarkastelun kohde on taiteilija Teemu Mäki (1967-) ja hänen erilaiset
tuotoksensa. Erityisesti Nylén kiinnittää huomiota Mäen videotaideteokseen Sex and death
(1988). Teos herätti aikanaan kohua, koska se sisältää lyhyen kohtauksen, jossa Mäki tappaa
kissan, masturboi ja ejakuloi kuolleen kissan päälle.263 Nylén pohtii kissan symboliarvoa
suvereeniuden vertauskuvana264 ja yhteyttä naiseuteen:265
Kissa ja nainen esiintyvät samassa merkityskentässä. Kissalla on ”emäntä” ja koiralla ”isäntä”. Koiran ja
miehen suhde perustuu valtaan, kissan ja naisen suhde kumppanuuteen. Kun kissa yhdistetään
naimattomaan naiseen, syntyy pelottava liitto, jossa yhdistyvät mykkä animaalinen kauneus ja
kahlitsematon feminiininen seksuaalisuus. Saduissa nainen muuttuu tällaisessa liitossa noidaksi.
Nykyajan noitia ovat ”kissatantat” eli yksin elävät naiset, joilla on kissa tai mielellään monta.
Kissatantta on sosiaalisista karikatyyreista halveksituimpia. Hän on ärsyttävämpi kuin esimerkiksi
pultsari tai nörtti (tai sukulaishahmonsa moraalitantta), sillä kissatantta investoi tunteensa eläimiin.
Kissatantta jos kuka on ”eläinrakas”, siis eräänlainen sodomiitti, eläimiinsekaantuja. Mitä hänen
ihmisyydelleen ja seksuaalisuudelleen on tapahtunut?266

Nylénin kuvauksessa nainen ja eläin muodostavat yhdistelmän, joka on provokatiivinen ja
häiritsevä. ”Kissatantan” ohella Nylén nostaa esiin ja määrittelee myös eläinrakkauden ja
feminiinisyyden liitolle perustuvan ”kettutytön”267 käsitteen:
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Kettutyttö on 1990-luvulla syntynyt uusi sosiaalinen karikatyyri. Kettutyttöä pilkataan usein samoista
syistä kuin kissatanttaa. Molemmat ovat eläinrakkaita. Mutta kettutyttö on toki vaarallisempi. Hänen
tunteensa suuntautuvat ulos. Kettutyttö on destruktiivinen, osaa käyttää teräsleikkureita.268

Nylén kuvaa kettutytön hahmona, jossa yhdistyvät naiseus ja eläinrakkaus, kuten
kissatantassakin, mutta sen lisäksi, että kettutyttö edustaa kissatantan lailla naisen ja eläimen
uhkaavaa yhdistymistä, on hän myös vaarallinen ja aktiivinen toimija. Nylénin mukaan
kettutytön edustamassa eläinaktivismissa on tunnelataus, joka ahdistaa
”(mies)intellektuelleja” hyökkäävyytensä vuoksi. Feminiinisyys liittyy olennaisesti kettutytön
hahmoon ja ahdistavaan voimaan:
Ahdistusta lisää se, että valtaosa eläinaktivisteista todellakin on (ainakin ulkopuolisten silmissä) nuoria
naisia. Ja tytöillä on (heteromiehiin) musertava valta. Tyttö on yhtä suvereeni kuin kissa. Slangissa kissa
onkin ”(hyvännäköinen) tyttö tai nainen”.269

Nylénin kuvaus on yleistävää, mutta hän kääntää patriarkaalisen valta-asetelman ylösalaisin.
Tytöillä on valta miehiin ei toisin päin. Nylén viittaa seksuaaliseen valtaan, mistä hän
kirjoittaa myös ”Merkintöjä ja kysymyksiä tuntemattomasta”-esseessä, missä hän sanoo
ihmisnaarailla olevan ”kyky hallita toisten halua”270. Väitteen voi tulkita yksinkertaistuksena
ja tapana nähdä tai arvottaa nainen hänen seksuaalisen vetovoimansa kautta. Nylénin yritys
kuvata nainen patriarkaatin haastajana ontuu pahasti, jos nainen ymmärretään vahvaksi vain
hänen miehissä herättämänsä seksuaalisen mielenkiinnon vuoksi. Nylén kirjoittaa miehisestä
kokemuksesta:
Kissa ja tyttö ovat luoksepääsemättömiä. Ne herättävät halua, mutta vastustavat paloittelua. Kissaa ja
tyttöä ei voi nauttia, vaikka ne on selvästi luotu nautintoa varten. Ahdistavaa.271

Nylénin kuvaus tytöstä ja kissasta on seksistisyydestään huolimatta selkeä ironinen
kommentti naisia ja eläimiä sortavan patriarkaatin edustajan ajattelusta. Heissä aiheuttaa
ahdistusta se, että ”kissa ja tyttö” vastustavat patriarkaatin lainalaisuuksia, kun eivät suostu
”paloiteltavaksi”. Nylén jatkaa tyttöyden kuvailua:
Tyttöyden mahti on niin suuri, että profanoiva tytöttely on ainoa keino käsitellä tai ylipäätään sietää
sitä.272

Nylénin mukaan tyttöyttä täytyy ”profanoida” eli maallistaa, jotta sitä olisi mahdollista
käsitellä. Hän kritisoi niitä, jotka eivät osaa suhtautua tyttöyteen vähättelemättä sitä. Tämän
voisi tulkita myös kritiikiksi sellaista ajattelutapaa kohtaan, missä tyttöydestä on muodostettu
mystifioitu asia, joka on liian vieras kohdattavaksi sellaisenaan. Vaikka Nylénin kritiikin
kohteena ovatkin tyttöjen vähättelijät, osuu hänen arvostelunsa myös siihen tapaan, millä hän
itse idealisoi tyttöyttä. Erona vain on se, että siinä, missä Nylénin kritisoimat ”tytöttelijät”
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reagoivat naisvihalla ja väheksynnällä, Nylén pysyttäytyy rehellisessä idealisoinnissa. Toki
hänenkin tapansa puhua tyttöydestä on toiseuttava ja siksi ongelmallinen.
Nylén tarkastelee kirjoituksissaan naisia ja naiseutta aina ulkopuolelta ja miehisestä
positiosta käsin. Tämä on ymmärrettävää, kun huomioi hänen oletussukupuolensa, mutta hän
myös usein korostaa naisten ja tyttöjen perustavanlaatuista erilaisuutta. Tunnustuskirjassa
Nylén viittaa toiseuttavaan kirjoitustyyliinsä:
En ole syytön edes sukupuolen apartheidiin. Olen ylistänyt naisia heidän ylimaallisen toisenlaisuutensa
tähden; feminismissäni on itsekriittinen sävy.273

Nylén tunnustaa syyllistyneensä sukupuolierotteluun eli merkitysten antamiseen sukupuoleen
liittyvien ominaisuuksien perusteella. Tämä näkyy erityisesti kahden ensimmäisen
esseekokoelman teksteissä. Nylén korostaa syyllisyyttään kirjoittamalla, että hänen
feminisminsä sisältää itsekriittisen sävyn. Tämän voi ymmärtää myös niin, että Nylén on
teksteissään muodostanut idealisoidun naiskuvan kriittisen ja itsekriittisen mieskuvan
vastapainoksi. Itsekritiikin ja mieheyden kritiikin motivoiman naisten idealisoimisen voi
perustella halulla ajaa feministisiä päämääriä, mutta tosiasiassa tällainen kirjoitustyyli
toisintaa sekä tuottaa mystifioitua ja toiseuttavaa naiskuvaa.
Nylén vaikuttaa tiedostavan kirjoitustensa problemaattisuuden. Tämä käy ilmi
Tunnustuskirjassa. Nylén kirjoittaa suhteestaan naisesikuviin. Hän kertoo etsivänsä
uskonnollisessa elämässään Neitsyt Mariaa, ja kirjoittaa solmineensa ”rakastuneita suhteita
naispuolisiin taiteilijoihin”274. Hän korostaa, että kyseinen naislaulajien ihailu ei ole
luonteeltaan eroottista. Suhteestaan naiseuteen yleensä hän kirjoittaa:275
Jonkinlainen naisenpalvoja silti olen. Sen on varmaan jokainen esseekirjojani selaillut huomannut. En ole
sitä ylpeästi. Tahtoisin ajatella, että Suurten Naisten kasvojen etsiminen on vain pitkää, väsynyttä
kysymystä, jonka täytyy joskus ratketa.276

Nylén tunnustaa idealisoivan lähestymiskulmansa naiseuteen, ja ilmaisee tiedostavansa sen
olevan nähtävissä hänen tuotannossaan. Problemaattisuuden tunnistaminen käy ilmi, kun hän
kertoo, ettei ole ylpeä asiasta. Syyksi toiseuttamiselle Nylén antaa naiseuden vierauden
hänelle itselleen. Hän antaa ymmärtää toivovansa, että tämä vieraus vielä poistuu tai
vähintäänkin, että hän saisi rauhan kysymyksen suhteen. Tunnustuskirjan jälkeisessä
esseetuotannossa naiseutta pohditaan huomattavasti vähemmän kuin sitä ennen. Myöskään
idealisoivaa kieltä ei esiinny. Lähinnä Nylén kommentoi muiden miesten problemaattista
asennetta naisia ja tyttöjä kohtaan. Esimerkiksi Kolme pyhää-kirjassa Nylén arvostelee
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miehiä, jotka ovat suhtautuneet ylimalkaisesti ilmastoaktivisti Greta Thunbergiin (2003-).277
Kuitenkaan mikään ei myöskään viittaa siihen, että Nylén olisi löytänyt ratkaisunsa suhteessa
kysymykseen naiseudesta.

3.3. Pop, halu, taide ja tabu
Halun ja epäluulon esseissä Nylén käsittelee useassa esseessä sukupuolen ja sukupuoliroolien
ilmenemistä populaarikulttuurissa. Nylén kirjoittaa ”Nicosfääri”-esseessä poplaulaja
Nicosta278 (1938-1988), ja pohtii, miksi Nico muistetaan paremmin siitä, että hän vieraili
nuorena The Velvet Underground-yhtyeen debyyttialbumilla kuin omasta soolotuotannostaan.
Nylén kertoo esseessään, että Nico muutti tyyliään soolouransa alussa hylkäämällä
sovinnaisen ja ”seduktiivisen naiseuden”, siis lopettamalla konventionaalisen naiseuden
ilmaisemisen. Nylén kirjoittaa Nicosta ja populaarikulttuurin luonteesta:279
Minun on vaikea keksiä päteviä syitä todellisen Nicon tuntemattomuudelle. Osittain sen täytyy johtua
popmaailman synkästä, misogyynisestä ytimestä. Popmaailma ei ole erityisen ”patriarkaalinen instituutio,
se ei ole ”miesten maailma”. Mutta halun maailma se on, ja tuo halu on karkeaa, yksinkertaista laatua. Se
vaatii, että on haluava ja haluttava, antava ja ottava osapuoli. Eikä tiedetä mitään niin haluttavaa kuin
kaunis nuori nainen. Kaikista kolmesta haluttavuuden perusulottuvuudesta voidaan kuitenkin tarvittaessa
tinkiä, vaikka muutamat yhdistelmät, kuten ”ruma nuori nainen” tai kaunis vanha mies” ovat
epätodennäköisiä. Kaunis nuori nainen on joka tapauksessa universaali halun kohde. Universaali haluaja
taas on mies, yleisihminen.280

Nylénin mukaan populaarikulttuurin kentällä vallitsevat perinteiset sukupuoliroolit: mies on
oletettu haluaja, ja nainen oletettu haluttava. Kuitenkin hän huomauttaa, että sukupuolten
oletusrooleista huolimatta populaarikulttuurissa ei ole kyse ”erityisen patriarkaalisesta”
järjestelmästä. Miehet eivät siis ainakaan lähtökohtaisesti sanele populaarikulttuurin
lainalaisuuksia. Jos populaarikulttuurin määritelmänä pidetään Kielitoimiston sanakirjan
määritelmää populaarikulttuurista, kyse on suositusta ja kansantajuisesta massakulttuurista.281
”Popmaailma”, josta Nylén kirjoittaa viittaa kiistämättä samaan ilmiöön. Patriarkaalisuuden
väheksyminen tässä yhteydessä on hämmentävää, koska Nylén kritisoi valtakulttuurin
patriarkaalisuutta, ja populaarikulttuurin voi katsoa heijastavan samoja arvoja, koska se on
nimenomaan massojen kulttuuria.282
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Toisaalta Nylén kirjoittaa ”popmaailman” olevan ytimeltään naisvihamielinen siinä,
että se perustuu halulle. ”Kauniit silmät”-esseessä hän kertoo omakohtaisesta halun
sävyttämästä ihailustaan poptähti Anna Abreuta283 (1990-) kohtaan. Hän kirjoittaa
”paljastavansa halunsa” ja toteaa Abreun olevan ”kaunis ja ihana” 284. Nylén kirjoittaa
halustaan:
Ei ole mitään syytä kiistää julkisen halun – tai minun haluni – eroottista pohjaluonnetta.
Mutta olisi typerää ajatella noita eroottisia jännitteitä (tai erotiikkaa muutenkaan) yksipuolisen
miehisestä ja heteroseksuaalisesta näkökulmasta, objekti-subjekti-asetelmana, jossa seksuaalisuus on
hurja voima, joka patoutuu hauraiden kulttuuristen estojen taakse ja lopulta väistämättä purkautuu
kohteeseensa, jos ei hyvällä niin pahalla.
Monet muutkin kuin niin sanotut miehet osallistuvat julkisen halun peleihin. Ei pidä sekoittaa vapaasti
liikkuvaa, niin sanoakseni lineaarista halua tyydytystä hakevaan ja siinä mielessä sykliseen tarpeeseen.
Halu on nautinto itsessään, tarve on puute- ja hätätila.
Suurin seksiä koskeva salaisuus on, että useimmat ihmiset eivät pidä siitä. He luulevat pitävänsä.
Oikeasti he pitävät vain seksin haluamisesta.285

Nylén luokittelee yleisön popartisteihin yleisesti kohdistetun halun luonteen eroottiseksi. Hän
kuitenkin jälleen kyseenalaistaa populaarikulttuurin mieskeskeisen tai edes
heteronormatiivisen luonteen. Lisäksi hän tekee käsitteellisen erottelun halun ja tarpeen
välillä. Halu itsessään on nautinto, jota populaarikulttuurin yleisömassat janoavat. Nylénin
mukaan poptähtiin kohdistettu halu ei siis hae tyydytystä tavoilla, joihin seksuaalisen halun
voi katsoa tähtäävän. Hän tosin väittää myös seksin kohdalla itse haluamisen olevan se, mitä
halutaan seksin harrastamisen sijaan.
Nylén määrittelee samassa esseessä myöhemmin halun yleisiksi ominaisuuksiksi
synkkyyden, likaisuuden ja sairaalloisuuden. Hän ei kuitenkaan määrittele sitä
pakkomielteeksi tai epätoivottavaksi, vaan joksikin, mikä saa hänet hyvälle tuulelle.286
Nylén kirjoittaa modernin ihmisen tarvitsevan jotain, mihin halu ja mielikuvitus voivat
kiinnittyä, ja juuri tätä tehtävää ”halun kerääjät” eli poptähdet toteuttavat.287 He
samanaikaisesti sekä synnyttävät halun että toimivat myös sen kohteena.288 Nylén kirjoittaa
halusta myös kertoessaan Anna Abreun osallistumisesta Idols-laulukilpailun karsintoihin.289
Nylén referoi televisioidun tapahtuman kulkua esseessään. Hän kuvailee, miten kilpailun
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tuomarina toiminut keski-ikäinen Asko Kallonen290 (1960-) sanoi teini-ikäiselle Abreulle, että
tällä on ”kauniit silmät”.291 Nylén analysoi tilannetta:
Eihän oikein voi välttyä näkemästä teini-ikäisiä tyttöjä, joilla on kauniit silmät. Heitä on kaduilla yhtä
paljon kuin puluja. Internetissä voi katsella heidän alastomia vartaloitaan öin ja päivin, kunnes
silmämunat samenevat.
Mutta harvoinpa tilanne on sellainen, että heille voi itsevarmana mennä sanomaan jotakin neuvokasta ja
päästää turvallisesti näkyviin sen piinaavan ja tyydytystä pakenevan halun, jonka tekijöitä he ovat.
Kallonen sai elämänsä tilaisuuden. Yksi tuollainen suvereeni olento oli eristetty likaisesta maailmasta ja
tuotu hänen eteensä arvioitavaksi, turvallisiin koeolosuhteisiin.292

Tämän lainauksen perusteella poptähtiin kohdistuva halu ei juurikaan eroa luonteeltaan
yksityisen ihmisen kokemasta halusta, joka Nylénin kuvauksen perusteella on yleinen
kokemus. Vaikka halu ei Nylénin mukaan ole yksinomaan heteroseksuaalista laatua, hänen
kuvauksensa nuorista tytöistä on kirjoitettu korostuneen heteroseksuaalisesta positiosta käsin.
Voimakas yleistys ja tyttöjen määrittely ”suvereeneiksi olennoiksi” muistuttaa Nylénin Vihan
ja katkeruuden esseissä tytöistä ja naisista käyttämää retoriikkaa.293 Jälleen Nylénin puhe
tytöistä on sävyltään idealisoivaa ja toiseuttavaa. Toisaalla Halun ja epäluulon esseissä hän
kuitenkin sanoutuu voimakkaasti irti sukupuolille annettavista merkityksistä.294
Esseekokoelman eri esseet sisältävät siis ristiriitaisia näkemyksiä.
Nylén käsittelee Halun ja epäluulon esseissä myös ruumiillisuuden merkitystä
populaarikulttuurissa ja taiteessa. Esseessä ”Perseellisyys” hän kirjoittaa poplaulaja
Morrisseyn kokoelmalevyn sisäkansista,295 joissa on valokuva poplaulajan paljaasta
takapuolesta. Nylén on sitä mieltä, ettei naisartisti voisi julkaista samanlaista kuvaa kuin
Morrissey, koska tämä rikkoisi liialla paljastavuudellaan ”naistähden mysteerin”, jota
”miehisen halun” kulttuuri haluaa suojella. Nylén kertoo esimerkkinä paparazzikuvista, joissa
näkyivät poptähti Britney Spearsin häpyhuulet, ja joista kukaan ei ollut ”tosissaan
eroottisesti” kiinnostunut.296 Hän pohtii nais- ja miesartistien erilaisia mahdollisuuksia käyttää
omaa ruumistaan:297
Tässäkin näkyy naarasihmisen uroksia pienempi määräämis- ja omistusoikeus omaan ruumiiseensa. Jos
oma ruumis jo on jollekin tietylle tai tuntemattomalle yleisölle objekti, ei sen omatoiminen
esineellistäminen ole pätevä taideteko. Tämä on mahdollista vain sille, jolla sattuu olemaan miehen tai
ainakin ei-naisen ruumis – sellainen, joka ei ole universaali ja oletuksenmukainen halun kohde.298
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lähdeluetteloon, mutta jotka neuvokas internethakukoneen käyttäjä löytää tuossa tuokiossa.
297
”Kauniit silmät” 2010, 96–107.
298
”Kauniit silmät” 2010, 107.
291

57

Nylén korostaa ”popmaailman” epätasa-arvoisuutta. Naistähdet ovat oletettuja objekteja, joten
heillä on vähemmän mahdollisuuksia hyödyntää ruumistaan taiteessa. Eräs ratkaisu voisi olla
Nylénin mukaan se, että miesruumista alettaisiin esineellistää ja miehet tajuaisivat paremmin
oman ”esineluonteensa” ja ”ruumiillisuutensa”. Näin miehet suhtautuvaisit kunnioittavammin
myös naisten ”esineluonteeseen. Ajatus tulee suoraan poptähti Morrisseylta, jota Nylén lainaa
tekstissään.299
Kauhun ja ulkopuolisuuden esseissä Nylén kirjoittaa miehen ja naisen ruumiin, ja
etenkin alastomuuden, näyttämisestä taiteessa. Nylén kirjoittaa Gaspar Noén (1963-)300
elokuvasta Love301. Nylén kertoo elokuvan sisältämästä eksplisiittisestä seksin kuvauksesta.
Hän nostaa esiin epätasa-arvoisen epäkohdan, mikä liittyy sukupuolielinten näyttämiseen.
Noé näyttää elokuvassa miestä täysin alasti, mutta naista ei. Nylénin mukaan naisen
sukupuolielinten näyttäminen voi tehdä elokuvassa kauniista kohtauksesta ”täyspornoa”.
Tämä liittyy hänen mukaansa ”pitkään kulttuuriseen ja esteettiseen konventioon”302. Nylén
kertoo näkemyksestään:
Patriarkaalisessa kulttuurissa fallos on perusmuoto ja arkkisymboli. Penis on tietyllä tapaa julkinen olio,
kokonaan näkyvä ulkomaailman objekti, jolla on selvät rajat. Se edustaa lakia ja pysyvyyttä.303

Nylénin mukaan samat lainalaisuudet, jotka pätevät Noén elokuvassa, ovat nähtävissä
muussakin taiteessa. Peniksen näkyminen julkisessa tilassa on Nylénille merkki
patriarkaalisesta kulttuurista. Hän jatkaa analyysiaan:
Anatomia ei ole ihmisen kohtalo, mutta elimen kohtalo se on. Naisen sukupuolielimet ovat puoliksi
piilossa. Ne ovat yhtäältä ulko-, toisaalta sisäelimiä. Niitä on mahdotonta nähdä kokonaan.
Kysymyksessä on rajaelin, ja kaikki rajat ovat ahdistavia. Se vastustaa esittämistä. Sen muoto on sekava.
Se jää hämärään Niinpä siitä tulee hallitsemattomien voimien, noituuden ja kauhun lähde ja tyyssija.
Jokainen vagina on vagina dentata. Kauhea on joka vagina.
Voin kokeeksi väittää, että estetiikan historia on vain rajanvetoa pillun kanssa.304

Nylén pohtii naisen sukupuolielimiä vieraina sekä määrittelemättöminä, ja siksi pelottavina.
Tällä hän pyrkii hahmottamaan syytä niiden kätkemiseen kulttuurissa.305 Hänen
299

”Perseellisyys” 2010, 109. Kolme pyhää sisältää samankaltaisen ajatuksen eri kontekstissa. Siinä Nylén
kirjoittaa Franciscus Assisilaisen ja Jeanne d’Arcin erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää alastomuutta ja
ruumistaan. Franciscuksen kerrotaan saarnanneen alasti. Nylénin ajatus on, että Jeanne ei olisi voinut tehdä niin.
Perusteluna on sama kuin ”Perseellisyys”-esseessä, nainen ei voi esineellistää itseään, koska muut ovat tehneet
sen jo. Kolme Pyhää 2019, 158–159.
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Gaspar Noé on ranskalainen elokuvaohjaaja, jonka elokuvia pidetään rohkeina niiden rajun sisällön vuoksi.
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Love (2015) on draamaelokuva, joka huomioitiin erityisesti siinä esitettävien eksplisiittisten seksikohtausten
vuoksi.
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”Tragedia ilman jumalia eli Gaspar Noén Love” 2016, 272–273. Nylén kirjoittaa toisaalla samassa esseessä
naisen sukupuolielinten nimeämisen vaikeudesta. Nylénin mielestä sanat ”häpy”, ”vulva” ja ”vagina” eivät ole
yhtä hyviä kuin sana ”pillu”, joka on hänestä kattavin. Nyléniä kuitenkin arveluttaa sen alatyylisyys:
”Nimeämisen ongelma on oireellinen. On kuin naisen sukupuolielin olisi jotakin monikollista ja rajautumatonta
(ja sellaisena potentiaalisesti kaikkiallista), kun mikään yksittäinen sana – paitsi rivo – ei kykene kuvaamaan sitä
kokonaan.” Nylén ilmoittaa kuitenkin, ettei pyydä sanan käyttöä anteeksi. ”Tragedia ilman jumalia eli Gaspar
Noén Love” 2016, 270–271.
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kirjoituksistaan välittyy ajatus, että mystifioinnin ja piilottamisen taustalla on patriarkaalinen
kulttuuri, mikä määrittää sopivan ja sopimattoman rajoja. Nylénin mukaan tämä pelkoon
perustuva tarve tehdä naisen esittämisestä miehen esittämistä suurempi tabu näkyy koko
estetiikan historiassa.
Halun ja epäluulon esseissä Nylén kirjoittaa tavoista käyttää miehen ruumista
taiteessa. Nylénin mukaan esimerkiksi poptähti Morrisseyn ja taiteilija Pentti Otto Koskisen
taiteessa miesruumis ilmaisee ”heikkoutta, vammaisuutta, reikäisyyttä, vuotamista,
nöyryytystä”306 vallan, suuruuden ja voimakkuuden sijaan. Nylén vertaa heidän miesruumiin
kuvauksiaan ristiinnaulittuun Kristukseen ja kutsuu heidän taidettaan kristilliseksi.307
Tunnustuskirjassa Nylén kirjoittaa ristiinnaulitun kuvien rikkovan ”patriarkaalisia tabuja”
näyttäessään miehenruumiin heikkona ja haavoitettuna. Hän pitääkin kristinuskoa
patriarkaatin vastaisena voimana.308
Nylén tuo populaarikultturia ja taidetta koskevissa kirjoituksissaan esiin molemmissa
vallitsevan epätasa-arvon. Miesten ja naisten toimijuutta koskevat erilaiset lainalaisuudet,
vaikka molemmat sukupuolet osallistuvat ”halun peleihin”. Naisten alisteinen asema näkyy
siinä, että kaikki feminiininen nähdään objektina. He eivät voi tehdä itsestään objekteja, koska
ovat sitä jo oletetusti. Nylénin tulkinnan mukaan juuri eroottinen halu ohjailee
populaarikulttuurin yleisöä ja mieltymyksiä. Nylénille myös naisen sukupuolielinten
kätkeminen on osoitus miehisestä vallasta, koska hän katsoo naisen peittämisen johtuvan
naisiin kohdistuvasta pelosta, kun taas miestä ei tarvitse peittää, koska mies ei herätä tuota
pelkoa.

3.4. Nylénin feminismi
Nylén kertoo suhteestaan feminismiin kirjoittamassaan lyhyessä kolumnissa ”Minun
feminismini”. Tämä noin sivun mittainen teksti käy läpi taitekohdat Nylénin feministisessä
ajattelussa. Muuttuva feminismi on havaittavissa myös hänen esseetuotannossaan. Nylén
kertoo kolumnissa:
Olen feministi. Epäröin pitkään sanoa sitä. Kymmenen vuotta sitten minusta tuntui, ettei mies voi olla
feministi ilman jotain erityistä sertifikaattia. Minusta tuntui, että feminismi on naisten rakentama traditio,
johon en miehenä voisi noin vain liittyä; juuri noin muistan sanoneeni eräässä haastattelussa vuonna
2008. Arvelin näyttäväni teeskentelijältä ja tunkeilijalta, jos väittäisin olevani feministi.309
305

Ajatus naisen sukupuolielimistä pelottavana ja mystifioituna asiana ei ole uusi ajatus. Esimerkiksi
suomalaisessa kansanuskossa on lukuisia viitteitä tällaisesta ajattelusta (Pulkkinen 2014, 281).
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Nylén tunnustautuu feministiksi, mutta kertoo epäröineensä pitkään sen sanomista ääneen.
Vielä vuonna 2008 hän on kokenut tarvetta sijoittaa itsensä tradition ulkopuolelle. Tästä
huolimatta vuonna 2007 julkaistu Vihan ja katkeruuden esseet sisältää selkeän feministiseen
positioon asettumisen, mikä näkyy tarkimmin esseessä ”Johdatus lihan
sukupuolipolitiikkaan”. Siinä Nylén yhtyy Carol J. Adamsin ekofeministisiin ajatuksiin ja
tarkastelee patriarkaalista kulttuuria feministisestä näkökulmasta. Myös muun kyseisen
esseekokoelman mieskriittisyyden voi katsoa kumpuavan selkeistä feministisistä motiiveista,
vaikka Nylénin tapa idealisoida naisia viestiikin hänen kokemastaan ulkopuolisuudesta
suhteessa naissukupuoleen. Ajattelen, että tämä toiseuden kokemus ja kyvyttömyys liittyä
feminismin traditioon liittyvät toisiinsa.310
”Merkintäjä ja kysymyksiä tuntemattomasta”, mikä julkaistiin vuonna 2008 osana
Miehen rakkaus -kokoelmassa sisältää kritiikkiä akateemista feminismiä kohtaan:
Yliopistohumanismin kentillä, runsaampien ilmaisuvarojen äärellä, on muodostumassa dogmiksi, että
halu on ”poliittista” ja sukupuoli hämärää ja hankalaa, kuten ”sosiaalista” tai ”kulttuurista”, ja että
”essentialismi” on vakava intellektuaalinen rikos, koska se painottaa, että on olemassa kohtalo ja luoja ja
että me olemme peruuttamattomasti jonkinlaisia, emme muunlaisia.311

Nylénin mukaan sukupuolen teoretisointi liittyy essentialismin vastustamiseen, koska
sukupuolta ei haluta nähdä pysyvänä ja elämää määrittävänä ominaisuutena. Nylénin
epäluuloinen suhtautuminen kyseissä katkelmassa on ristiriidassa sen kanssa, mitä hän itse
kirjoittaa sukupuolesta tuotannossaan myöhemmin. Nylénin akateemista feminismiä kohtaan
esittämää kriittistä pohdintaa värittää myös voimakas miesvinouma312:
Ja miten asiallinen, riskitön, niin sanottuun yhteiskunnalliseen keskusteluun (sen ehdoilla) osallistuva
feminismi eroaa muinaisten aikojen aatelismiesten suunnittelemasta humanismista, joka rakentuu
ihmiselämän kunnioituksen, kohtuuden, lempeyden ja sivistyksen korkeille ihanteille? Ei mitenkään.313

Vinouma näkyy ”aatelismiesten” humanismin ja feminismin erojen väheksymisessä.
Vuosisatoja aatehistoriaa hallinneen miehisen näkökulman väheksyminen on niin räikeä
kommentti, että se vaikuttaa tahalliselta.314 Vaikka kiinnittäisi huomion siihen, että kenen
ehdoilla keskustelua käydään, mikä on eräs feministisen teorian piirissä käyty keskustelu,315
on Nylénin vihjaus keskustelun merkityksettömyydestä lyhytnäköinen. Sitä, miksi Nylén
suhtautuu akateemiseen feminismiin niin väheksyvästi on vaikea päätellä. Todennäköisesti se
310

Jotkut radikaalifeministit ovat ajatelleet, että koska jokainen mies on alistaja, feministisen liikkeen tulee
koostua pelkistä naisista (Stone 2007, 12). Lihan sukupuolipolitiikkaa käsitellään tämän tutkimuksen luvussa
3.1. ja Nylénin naiskuvaa luvussa 3.2.
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”Merkintöjä ja kysymyksiä tuntemattomasta” 2008, 174.
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Miesvinoumalla viitataan esimerkiksi feministisessä filosofiassa mieskeskeiseen näkökulmaan, jota pidetään
normina eikä välttämättä edes tiedosteta. Ks. Stone 2007, 19–20; 28.
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”Merkintöjä ja kysymyksiä tuntemattomasta” 2008, 174.
314
Naisen asemaa erilaisten aatehistorian ja filosofian klassikoiden ajattelussa tarkastellaan monipuolisesti
teoksessa Nainen, järki ja ihmisarvo, Alanen et al., 1985.
315
Feministisen teorian piirissä kiinnitetään eri keskusteluissa huomiota keskustelijoiden positioon ja pyritään
välttämään valheellista objektiivisuutta. Ks. Hawkesworth & Disch 2016, 7–8.
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liittyy heteromiehiseen näkökulmaan, josta käsin hän ”Merkintöjä ja kysymyksiä
tuntemattomasta”-esseessä kirjoittaa.316
”Minun feminismini”-kolumnissa Nylén kertoo jonkin muuttuneen vuoden 2008
jälkeen yhteiskunnassa ja myös hänessä. Hän nimeää keskeiseksi tekijäksi ajattelunsa
muuttumisessa Anna Kontulan kirjoittaman pamfletin ”Tästä äiti varoitti”.317 Kontulan teos
käsittelee erityisesti seksiä ja seksuaalisuutta, ja kritisoi aiemman feminismin seksuaalisuutta
rajoittavaa luonnetta. Kontula nostaa esimerkiksi toisen aallon radikaalifeminismin tavan
nähdä kaikki heteroseksuaalinen halu maskuliinisena sekä miehen ja naisen alistussuhdetta
uusintavana. Hän puolustaa liberaalia ajattelutapaa, jossa naisillakin on vapaus ilmaista
seksuaalisuuttaan moninaisin tavoin.318 Kontulan kritiikin voi katsoa osuvan myös Nylénin
Vihan ja katkeruuden esseissä esittämään näkemykseen miehen seksuaalisuudesta
tuhovoimana.319
Nylén kertoo Kontulan teoksen vapauttaneen hänen ajatteluaan niin, että hän on sen
jälkeen voinut tunnustautua feministiksi.320 Vuoden 2009 jälkeen julkaistuissa Nylénin
esseissä hän ei enää kirjoita miehen seksuaalisuudesta tuhovoimana. Hän ei myöskään enää
kirjoita sukupuolesta essentialistisesti, vaan kritisoi sukupuolierolle annettuja merkityksiä.
Hänen feministisessä ajattelussaan on siis havaittavissa selkeä murros ennen Halun ja
epäluulon esseiden julkaisua.
Nylén mainitsee esseetuotannossaan ensimmäisen kerran olevansa feministi
Tunnustuskirjassa. Hän kirjoittaa feminisminsä itsekriittisestä sävystä, joka liittyy hänen
osallisuuteensa sukupuolierotteluun. Tässä kuuluu kaikuja hänen mieskritiikistään, mutta
toisaalta hän tarkoittaa myös, ettei ole itsekään arvostelun ulkopuolella. Nylén pohtii myös
kristinuskon ja feminismin suhdetta. Nylén rinnastaa synnin ja patriarkaalisen järjestyksen
kirjoittamalla, että molemmat ovat tulleet maailmaan syntiinlankeemuksen seurauksena.
Hänen mukaansa molempia vastaan tulee ”väsymättä taistella”, jotta ne saataisiin ajettua pois.
Rinnastuksen tuloksena Nylén toteaa feministien ja kristittyjen olevan ”samalla asialla”.321
Hän kirjoittaa Tunnustuskirjassa patriarkaatin olevan luhistumassa hiljalleen, ja että kirkon
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Esseen alussa hän ilmoittaa olevansa heteromies, minkä jälkeen hän alkaa pohtia naiseutta. ”Merkintöjä ja
kysymyksiä tuntemattomasta” 2008, 161.
317
”Minun feminismini” 2018.
318
Kontula 2009. Minulla oli teoksesta käytettävissä sähköinen versio, jossa ei ole sivunumeroita. Kontula
käsittelee teoksensa aatteellista taustaa kirjan johdannossa.
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tulisi sopeutua ”post-patriarkaaliseen maailmaan” sekä luopua patriarkaalisen kulttuurin
vaikutteista.322
Nylénin esseissä näkyy siirtymä miehen kritiikistä kokonaisvaltaisempaan
patriarkaatin kritiikkiin. Tosin jo ”Johdatus lihan sukupuolipolitiikkaan” kritisoi naisten ja
eläinten esineellistämistä patriarkaalisessa yhteiskunnassa, mutta Nylén sanoittaa patriarkaatin
vastustamista vasta Tunnustuskirjassa. Myöskään ennen Tunnustuskirjaa Nylén ei liitä
patriarkaattiin muita sorron muotoja kuin naisten ja eläinten sortamisen. Tunnustuskirjassa
Nylén kirjoittaa myös esimerkiksi seksuaalivähemmistöistä patriarkaalisen sorron
kohteena.323
On spekulointia arvailla Nylénin kokonaiskäsitystä patriarkaatista, mutta esseiden
perusteella voi sanoa, että ainakin niissä ymmärrys patriarkaatista laajenee. Nylén kirjoittaa
enenevissä määrin erilaisista patriarkaatin sortomuodoista tuotannon edetessä. Kauhun ja
ulkopuolisuuden esseissä hän linkittää kaikki rakenteellisen sorron muodot ja syyttää niistä
patriarkaalista järjestystä.324 ”Minun feminismini”-kolumnissa Nylén kirjoittaa
feminismistään:
2010-luvun puolivälin jälkeen iskusanaksi on tullut ”intersektionaalinen feminismi”. Suomalaiselle
keskustelulle tyypillisesti sana otettiin kiitollisesti vastaan amerikankielisiltä auktoriteeteilta ja pantiin
sellaisenaan kaiken selitykseksi. Pointti on kuitenkin selvä ja tarpeellinen. Kun läntisen maailman
valkoiset keskiluokkaiset feministinaiset tajusivat itsekin olevansa monin tavoin ”pahojen puolella”,
feminismistä tuli vain jonkinlainen aatteellinen katto, jonka alla tapahtuu monenlaista ”tiedostamista”:
jokaisen täytyy nyt olla herkeämättömän tietoinen valtarakenteista, joissa sattuu olemaan edullisella
paikalla. Toisin sanoen naiseus on uuden feminismin näkökulmasta vain yksi sellainen piirre, joka voi
tehdä ihmisen haavoittuvaksi yhteiskunnassa. Esimerkiksi raha, kauneus, valkoisuus, heterous ja terveys
kompensoivat naiseuden ”rasitetta” huomattavasti.
Tämä feminismikäsitys on tullut hallitsevaksi ja sellaista on myös minun feminismini – se ei ole kovin
omaperäistä.325

Nylénin kuvaus intersektionaalisen feminismin tavasta tarkastella kaikkia valtasuhteita on
osuva. Hänen tunnustautumisensa intersektionaaliseksi feministiksi ei yllätä, sillä sen
mukaiset painotukset näkyvät selvästi jo Kauhun ja ulkopuolisuuden esseissä, missä hän
kiinnittää huomiota tarpeeseen tiedostaa moninainen ja linkittyvä rakenteellinen sorto.
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4 Johtopäätökset
Tutkimukseni päämääränä on ollut selvittää, mikä on sukupuolen rooli Antti Nylénin
esseetuotannossa. Olen pyrkinyt selvittämään, miten sukupuolta määritellään ja minkälaisia
merkityksiä sekä yhteyksiä siihen liitetään. Sukupuolen käsitteen lisäksi olen tarkastellut
Nylénin käsitystä maskuliinisuudesta sekä feminiinisyydestä. Olen myös tutkinut Nylénin
feministisen ajattelun kehittymistä ja tämän vaikutusta tuotannossa näkyvään ajatteluun
sukupuolesta. Olen toteuttanut tutkimuksen käymällä läpi Nylénin esseetuotannon ja
kokoamalla yhteen sukupuolta käsittelevät tekstit ja maininnat. Tämän jälkeen olen
analysoinut saadun aineiston systemaattisesti nostaen esiin Nylénin sukupuolta koskevan
ajattelun päälinjat ja yhteydet. Olen tarkastellut, mitä Nylén väittää sukupuolesta, ja miten hän
perustelee väitteensä. Olen myös pyrkinyt jäljittämään Nylénin ajattelun taustalla olevia
vaikuttajia ja vaikuttimia sikäli, kun se hänen tekstiensä pohjalta on ollut mahdollista.
Ensimmäinen pääluku selvitti sukupuolen käsitteen esiintymistä Nylénin
esseetuotannossa. Ensimmäisessä esseekokoelmassa, Vihan ja katkeruuden esseissä, Nylénin
sukupuolta koskevaa ajattelua määrittää essentialistinen biologismi, jonka mukaan biologiset
tekijät määrittävät ihmisen luontaisia taipumuksia. Nylénin essentialistinen näkemys on
kytköksissä hänen toksisen maskuliinisuuden kritiikkiinsä. Nylénin mukaan miehet ovat
luonnostaan typeriä ja alttiita kokemaan vetoa elämää tuhoavaan käytökseen. Tähän heitä
vetää heidän biologian määräämä heteromiehinen seksuaalisuutensa. Kunniallinen tapa selvitä
mieheydestä on taltuttaa tämä seksuaalinen tuhovoima kieltäytymällä sen harjoittamisesta.
Naiseus ja tyttöys puolestaan esiintyvät Vihan ja katkeruuden esseissä luontaisena
pyhyytenä, joka voi rikkoutua, jos naiset ajautuvat käyttäytymään, kuten miehet. Nylénin
puhe naiseudesta on mystifioivaa, idealisoivaa ja toiseuttavaa. Naiseus vaikuttaisi olevan
Nylénille pahuutta edustavan mieheyden idealisoitu vastakohta. Toiseuttava sävy johtuu myös
Nylénin positioitumisesta naiseuden ulkopuolelle. Hän asettuu tarkastelemaan omaa
mieheyttään kriittisesti ja naiseus edustaa tällöin hänelle jotain mystistä ja vierasta. Nylénin
puhe naiseudesta on selkeästi saanut vaikutteita runoilija Charles Baudelairelta, johon hän
viittaa teksteissään.
Nylénin sekä naisia että miehiä stereotyypittävä retoriikka vaikuttaa
tarkoitushakuiselta hyökkäykseltä toksista maskuliinisuutta kohtaan, jolloin retorinen
sivaltavuus ja kärjistäminen toimii tehokeinona loogisuuden kustannuksella. Hän onkin
myöhemmin Häviö-kirjassaan myöntänyt, että hyökkäsi tarkoituksellisesti miessukupuolta
vastaan esikoiskokoelmallaan.
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Toisen esseekokoelmansa, Halun ja epäluulon esseiden, alussa Nylén irtisanoutuu
essentialistisesta biologismista. Hän tunnustaa, että ihmiset ovat jaettavissa kahteen
suunnilleen yhtä suureen joukkoon anatomisten tekijöiden perusteella, mutta kritisoi
voimakkaasti tämän eron pohjalta muodostettuja identiteettikategorioita, koska
todellisuudessa ihmisluonto on noita kategorioita moninaisempi. Hän myös toteaa
perinteisten, stereotyyppisten sukupuoliroolien olevan ahtaita suhteessa siihen, millaisia
yksilöitä todellisuudessa ovat. Hän suhtautuu epäluuloisesti myös luonnontieteen kykyyn
kertoa mitään sukupuolesta. Lisäksi hän painottaa ihmisten itsemääräämisoikeutta ja vapautta
identifioitua, kuten haluavat.
Sukupuolieron ja sille annettujen merkitysten, kuten sukupuoliroolien, kritiikki toistuu
Nylénin tuotannossa Halun ja epäluulon esseistä eteenpäin. Hän vihaa sukupuolieron pohjalta
luotuja rooleja ja pitää niitä haitallisina. Sukupuolierottelun aiheuttama kärsimys on hänelle
myös tärkein peruste kritisoida perinteistä sukupuoliajattelua. Nylénin mukaan pelko ja
järjestä luopuminen pitävät yllä perinteistä sukupuoliajattelua. Hänen mukaansa myöskään
uskonnollisesti ei tule perustella sukupuolirooleja, sillä todellisuudessa Jumalan luomistyö on
ihmisten keksimiä kategorioita rikkaampaa.
Nylénin sukupuolen problematisoinnin rinnalla esiintyy usein seksuaalisuutta
problematisoivaa puhetta. Hän suhtautuu kriittisesti yleisiin seksuaalisuuden määritelmiin
sekä yhteiskunnassa vallitseviin seksinormeihin. Nylénin seksikriittisyys ei kuitenkaan ole
seksikielteisyyttä, vaan pikemminkin hän kritisoi pakottavia normeja ja kategorisointeja.
Tutkimuksen toisessa pääluvussa tarkastelin Nylénin kirjoituksia maskuliinisuudesta
ja feminiinisyydestä. Kuten totesin, maskuliinisuus saa Nyléniltä osakseen voimakasta
kritiikkiä tuotannon alkupäässä. Hänen maskuliinisuudessa kritisoimansa piirteet, kuten
väkivaltaisuus, itsekkyys ja vallanhalu ovat kuitenkin piirteitä, joita hän kritisoi tuotannossaan
myös myöhemminkin. Kolmannessa esseekokoelmassaan Kauhun ja epäluulon esseissä
Nylén puhuu sivistyksen ja itsehillinnän puolesta. Hän tukeutuu kirjailija Gösta Ågrenin
humanismiin ja kirjoittaa ihmisen voivan valita inhimillisen käyttäytymisen tuhoamisen
sijaan.
Nylénin alkutuotannon mieskritiikkiin kytkeytyy myös Carol J. Adamsilta omaksuttu
ajatus naisten ja eläinten kytköksissä olevasta alistussuhteesta. Molemmat ovat miehisen
vallanhalun uhreja; eläimet miehisen lihansyöntikulttuurin ja naiset seksismin. Nylén näkee
Vihan ja katkeruuden esseissä erityisesti miehen seksuaalisuuden suhteessa naisiin
alistussuhteena. Essentialismista luopumisen jälkeen hän ei enää syytä naisten alisteisesta
asemasta miehen seksuaalisuutta, vaan alkaa tarkastella kaikkia alistussuhteita ja niiden
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välisiä yhteyksiä. Kauhun ja ulkopuolisuuden esseissä Nylén kirjoittaa kaiken rakenteellisen
sorron olevan linkittynyttä. Hän syyttää kaikesta alistamisesta patriarkaalista järjestystä.
Hänen jyrkkä mieskritiikkinsä jalostuu tuotannon varrella erilaiset valtasuhteet huomioivaksi
patriarkaatin kritiikiksi.
Nylénin tapa kirjoittaa naiseudesta mystifioiden ja toiseuttavasti näkyy läpi hänen
tuotantonsa, joskin se vähenee ja uudemmissa kirjoissa hän ei pohdi aihetta enää.
Tunnustuskirjassa Nylén kirjoittaa tiedostavansa, että idealisoi naiseutta ja pitää sitä itselleen
vieraana mysteerinä. Toiseuttavasta sävystä huolimatta hänen kirjoituksissaan on voimakas
feministinen tendenssi. Nylén kirjoittaa naisten kokemista vääryyksistä niin yleisesti kuin
erityisesti esimerkiksi populaarikulttuurin ja taiteen piirissä. Toisaalta hän kirjoittaa
useimmiten hyvin heteromiehisestä positiosta käsin, ikään kuin ollen myös itse osa
kritisoimaansa ongelmaa.
Nylénin sukupuolta koskevaa ajattelua määrittää hänen tuotantonsa eri vaiheissa
erilaisena näyttäytyvä feminismi. Alkupääntuotannossa Nylénin feminismi tulee esiin
voimakkaana mieskritiikkinä, eikä hän eksplisiittisesti tunnustaudu feministiksi. Nylénin
radikaali mieskritiikki muuttuu sen jälkeen, kun hän on omaksunut yhteiskunnallisen
muutoksen myötä vapaamman käsityksen feminismistä. Etenkin radikaalifeminismin
seksuaalikäsityksiä kritisoinut Anna Kontula kirja Tästä äiti varoitti on Nylénin itsensä
mukaan ollut suuri vaikutin. Sen lisäksi, että Nylénin feminismi muuttuu vähemmän miehen
seksuaalisuutta demonisoivaksi, kokee hän aatteen inklusiivisemmaksi ja alkaa itsekin
tunnustautua avoimesti feministiksi. Viimeinen käänne Nylénin feminismissä on
intersektionaalisen feminismin omaksuminen. Tämä näkyy erilaisten rakenteellisten
sortorakenteiden tiedostamisena ja kritisoimisena. Todennäköisesti myös miehiä
demonisoivan ja naisia mystifioivan retoriikan väheneminen on seurausta Nylénin
feministisessä ajattelussa tapahtuneesta murroksesta.
Tutkimukseni osoittaa, että näkemys sukupuolesta ja feministinen ajattelu ovat
merkittäviä tekijöitä Nylénin esseetuotannossa. Nylénin tuotanto tarjoaakin eräänlaisen
aarreaitan aatehistorialliselle tutkimukselle. Olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin
Nylénin veganismia ja kristillisyyttä sekä niiden aatteellisia kytköksiä, vaikka toisaalta
Nylénin sukupuolta koskeva ajattelu linkittyy läheisesti kumpaankin aatteeseen. Myös jonkun
muun moraalisia kannanottoja esittävän nykykirjailijan tuotannon ideologinen ruotiminen
voisi olla hedelmällinen kohde vastaavalle systemaattisen teologian tutkimukselle.
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