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JOHDANTO 

 

”Menetkö naisten luo? Älä unohda piiskaa!” 1 on ehkäpä kaikkein kuuluisin ja tietyllä tavalla 

myös pahamaineisin Friedrich Nietzschen (1844–1900), radikaalin filosofin ja kulttuurikrii-

tikon, naisiin littyvistä ajatuksista. Mitä Nietzsche tarkoitti lausahduksellaan? Millaiset tekijät 

vaikuttivat Nietzschen varsin omalaatuisen naiseuskäsityksen muodostumiseen ja kehityk-

seen? Tämän tutkielman tarkoitus on tuoda valoa näihin kysymyksiin. 

 

Historiallinen tausta 

 

Pienen ja hiljaisen Röckenin maalaiskylän rauha häiriintyi vuonna 1848 odottamattomalla 

tavalla, kun Preussin kuningaskuntaan rantautuivat Euroopan hullun vuoden levottomuu-

det. Paikallisen pastorin poika, joka ei ollut vielä ehtinyt täyttää viidettä ikävuottaan, katseli 

kuinka hänen kotinsa — Röckenin kyläpappilan — ohitse viiletti vaunulasteittain hurraavia 

kapinallisia liput liehuen.2 

Kyseisten levottomuuksien yhteydessä syntyi Saksan ensimmäinen naisliike.3 

Naiskysymys oli ajankohtainen yhteiskunnallinen puheenaihe 1800-luvun Euroopassa. 

Naisten osuus tuotantoelämässä oli kasvanut, mutta he olivat valtiollisessa elämässä oi-

keudettomia, yhteiskunnassa miesten kanssa eriarvoisia ja perheessä miehestä riippuvaisia.4 

Mies oli perheenpää, lastensa ja vaimonsa lakimääräinen holhooja sekä perheen varojen — 

mukaan lukien vaimonsa myötäjäiset — ainoa omistaja.5 Kansannaisten tultua palkkatyö-

hön myös ylempien yhteiskuntakerrosten naiset vaativat pääsyä virkoihin, erikoisaloille ja 

ammatteihin sekä yhtäläistä koulutusta ja poliittisia oikeuksia.6  

Mikäli Röckenin pappilan ohi pyyhältävissä kapinallisissa oli naisliikkeen kan-

nattajia — olivathan vuoden 1848 naisyhdistykset tiiviisti liittoutuneet demokraattis-

liberaalisen liikkeen kanssa — heidän haaveensa vaihtuivat pian karvaaseen pettymykseen. 

Valtio nimittäin tukahdutti Saksan ensimmäisen naisliikkeen vuosina 1849–50. Näiden vuo-

sien jälkeen naiset eivät Preussin kuningaskunnassa saaneet osallistua poliittisiin tapahtu-

                                                 
1”Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!” Nietzsche 1968a, 82. (Z I 1883) Suomennos: Nietzsche 
1961, 56. 
2 Kuvaus perustuu Nietzschen vuonna 1858 kirjoittamaan omaelämäkertayritelmään Aus meinem Leben. 
Hollingdale 1999, 7–8. 
3 Frevert 1989, 73. 
4 Lumme 1986, 295. 
5 Frevert 1989, 29. 
6 Lumme 1989, 295. 
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miin, eivätkä liittyä puolueisiin tai poliittisiin järjestöihin. Vastaavia säädöksiä astui voimaan 

myös muissa saksalaisissa valtioissa.7  

Vuonna 1865, siis viisitoista vuotta Saksan ensimmäisen naisliikkeen tukah-

duttamisen jälkeen, perustettiin järjestöjä, jotka nostivat uudelleen esiin vaatimukset keski-

luokkaisten naisten oikeudesta koulutukseen ja palkkatyöhön. Merkittävin tällainen yhdistys 

oli Yleinen Saksalainen Naisyhdistys (Allgemeiner Deutscher Frauenverein), jonka kuitenkin 

muiden 1860-luvulla perustettujen naisjärjestöjen tavoin oli pysyteltävä kaukana poliittisista 

puolueista ja ryhmittymistä säilyttääkseen toimintaoikeutensa.8  

Röckenin hiekkatietä etenevän kapinallisjoukon jäsenet tuskin aavistivat näitä 

Saksan naisliikkeen myöhempiä kohtaloita. Todennäköisesti harva myöskään edes kiinnitti 

huomiota heitä ohivilahtavassa pappilassa katselevaan pieneen poikaan. Tuo poika oli — 

kuten ehkä arvata saattaa — Friedrich Nietzsche ja kestäisi vielä kymmeniä vuosia ennen 

kuin hänestä kasvaisi yksi länsimaisen filosofian vaikutusvaltaisimmista ja samalla kiistel-

lyimmistä ajattelijoista.  

Nietzschen ajattelun vaikutus nykyiseen länsimaiseen maailmankuvaan on 

valtava. Itse asiassa Nietzsche-tutkija Tarmo Kunnaan mukaan on vaikea löytää 1900-

luvulta kirjailijaa tai ajattelijaa, joka ei jollain tavalla olisi joutunut, jos ei suoranaisesti Nietz-

schen vaikutuksen alaiseksi, kuitenkin ottamaan kantaa hänen esittämiinsä ajatuksiin. Kun-

nas rinnastaakin Nietzschen vaikutuksen tässä suhteessa Karl Marxiin ja Sigmund Freudiin. 

Kaikkien kolmen tuotantoa vain harvat ovat lukeneet ja todella ymmärtäneet, mutta silti 

heidän ajatuksensa ovat 1900-luvun intellektuaalisen maailmankuvan rakennuspalikoita.9   

Röckenin kyläpastorin poika ei aikuiseksi vartuttuaan tiettävästi saanut omia 

lapsia eikä myöskään avioitunut. 10 Tämä ei kuitenkaan estänyt sitä, että samoin kuin muu-

kin Nietzschen filosofinen tuotanto, hänen käsityksensä naiseudesta on herättänyt sekä 

ihastusta että myös voimakasta vihastusta. 

 
Tutkimustilanne 
 

Ensimmäisille Nietzsche-tutkijasukupolville Nietzsche edustikin vertaansa vailla olevaa 

naisten vihollista (Frauenfeind). Esimerkiksi vuonna 1898 saksalainen feministi Hedwig 

Dohm luonnehti hänen naisia koskevia lausuntojaan “ajatusten kirpputoriksi” (Gedanken-

Trödelmarkt), jossa “lukemattomien sukupolvien ajan ihmisaivojen kulmien ja kurttujen ym-

                                                 
7 Frevert 1989, 115, 324. 
8 Ibidem. 
9 Kunnas 1981, 28. 
10 Hollingdale 1999, 8. 
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pärillä lilluneet ajatuksenpuolikkaiden vuosisatojen pohjasakat ja saostumat ajoittain pulpah-

tavat pintaan”.11 Vähitellen Nietzschen ajatuksiin naisista ja naiseudesta on alettu suhtautua 

naistutkimuksenkin piirissä Dohmia myönteisemmin. Nietzschen näkemyksille enemmän 

arvoa antavasta naistutkimuksesta voi mainita esimerkiksi Frances Nesbitt Oppelin tutki-

muksen Nietzsche on Gender: Beyond Man and Woman.12 Myös Judith Butler, joka on yksi mer-

kittävimmistä moderneista feministisistä ajattelijoista, tukeutuu genealogisessa sukupuolen 

tarkastelussaan osittain Nietzscheen.13 

Oman tutkimustyöni kannalta ei kuitenkaan ole keskeistä se, kumpi edellä 

mainituista tulkintatraditioista on oikeassa. Molemmat traditiot nimittäin keskittyvät pitkälti 

nimenomaan Dohmin mainitseman ”ajatusten kirpputorin” eli Nietzschen naisia koskevien 

käsitysten analysointiin etenkin kirjallisuudentutkimuksen ja naistutkimuksen menetelmillä.14 

Tällaista tutkimusta voisi leikillisesti luonnehtia ”inventaariseksi” tutkimukseksi, koska sen 

tavoitteena on pitkälti ollut selvittää, mitä kyseisellä ”ajatusten kirpputorilla” on, kuinka 

paljon sitä on, kuinka laadukasta se on, millainen ”tarjonta” on verrattuna varhaisempien ja 

myöhäisempien teoreetikkojen ”kirpputoreihin” ja olisiko Nietzschen ajattelusta mahdollis-

ta tehdä ”löytöjä”, jotka voisivat esimerkiksi hyödyttää naisasialiikettä.15 

Tyypillisenä esimerkkinä Nietzschen naisia koskevien käsitysten aiemman 

tutkimuksen päämääristä, menetelmistä ja tavoitteista toimikoon suora lainaus Nietzscheä 

tutkineen Leila Haaparannan artikkelista: 

En aio valottaa Nietzschen äiti- tai sisarsuhdetta, en myöskään hänen epäonnistunei-
ta rakkaussuhteitaan, vaikka ne saattavat hyvinkin selittää monia hänen pisteliäistä naista 
koskevista huomautuksistaan. Yksilöpsykologisten syiden sijasta olen tässä työssä kiin-
nostunut Nietzschen naiskäsityksen mahdollisista filosofisista aspekteista. 16 

 

Tutkimustehtävä ja -menetelmät sekä tutkimusnäkökulman perustelu 

 

Haaparanta itsekin huomauttaa, että Nietzschen elämän myrskyiset vaiheet saattavat selittää 

sitä, miksi filosofin käsitykset naisista muodostuivat sellaisiksi kuin muodostuivat. Tässä pro 

gradu -tutkielmassani keskitynkin juuri selittämään Nietzschen käsityksiä naisista ja yleisem-

min naiseudesta. Etsin siis vastausta kysymykseen, miksi Nietzsche ajatteli naiseudesta niin 

                                                 
11 Kennedy siteeraa Dohmia: ”the dregs and sediment of centuries of half-thoughts which have crept around 
the corners and wrinkles of the human brain for countless generations occasionally come to light.” Kennedy 
1987, 181–182. Oma suomennokseni. 
12 Oppel 2005. 
13 Pulkkinen 2000, 48.  
14 Esimerkkeinä tällaisesta tutkimuksesta mainittakoon Krell 1986 ja Kennedy 1987. 
15 Vertaa käyttämääni inventaarisen tutkimuksen käsitettä Quentin Skinnerin tekemän aatehistoriallisen tutki-
muksen jaottelun jälkimmäiseen, tekstin autonomiaa korostavaan tutkimussuuntaukseen. Skinner 1969, 3. 
16 Haaparanta 1986, 274. Oma kursivointini. 
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kuin ajatteli kartoittamalla Nietzschen naiseuskäsitykseen vaikuttaneita tekijöitä ja osoitta-

malla, kuinka näiden tekijöiden vaikutus ilmenee Nietzschen elämässä ja kirjoituksissa. 

Yksilön naiseuskäsitysten muodostumisprosessi on monimutkainen ja vaike-

asti hahmotettava tapahtumaketju, jossa on hankalaa varmasti nimetä kaikki käsityksiin vai-

kuttaneet tekijät, vetää selkeitä rajoja tekijöiden välille, osoittaa kunkin tekijän tarkkaa roolia 

jonkin käsityksen osa-alueen muodostumisessa tai tarkkaa tapaa, jolla tietty tekijä vaikutti.  

Tutkimusta tehdessäni olen jaotellut Nietzschen naiseuskäsityksiin nähdäkse-

ni vaikuttaneet tekijät neljään kategoriaan ollen samalla tietoinen jaottelun keinotekoisuu-

desta ja ongelmallisuudesta. Ensimmäiseen Nietzschen naiseuskäsitykseen vaikuttavaan 

tekijään eli Nietzschen henkilöhistoriaan lukeutuvat hänen saamansa kasvatus, sukulaisnai-

set, naispuoliset ystävät sekä (epäonninen) rakkauselämä. Toinen Nietzschen naiseuskäsi-

tyksiä selittävä tekijä on hänen kokonaisfilosofiansa, jonka osaksi hänen käsityksensä nai-

seudesta pitää asettaa. Näin hänen naiseutta koskevat näkemyksensä saavat kontekstissaan 

oikean tulkinnan ja merkityksen sekä saavat myös osittain selityksen Nietzschen laajemmas-

ta filosofisesta maailmankatsomuksesta. Kolmas selittävä tekijä ovat Nietzschen aikana 

vaikuttaneet naisiin ja naiseuteen kantaa ottaneet aatevirtaukset, joista hän on joko saanut 

näkemyksilleen tukea tai joita vastaan hän on hyökännyt. Kartoitan näitä virtauksia tutus-

tumalla Nietzschen lukemiin teoksiin ja selvittämällä millainen oli Nietzschen ajan saksalai-

nen yhteiskunta. Nietzschen naiseutta koskeva ajattelu tulee näin samalla asetetuksi oikealle 

paikalleen aihetta käsittelevän filosofisen kirjoittelun traditioon. Vaikutteiden kartoittami-

sessa on kuitenkin olennaisen tärkeää ottaa huomioon seuraavat näkökulmat:  

Markku Hyrkkänen on kritisoinut vaikutemallin (influence model) käyttöä aate-

historiallisena metodina. Vaikutemallilla hän tarkoittaa tutkimusta, jossa pyrittäessä selittä-

mään, miksi joku henkilö on käsittänyt asiat tietyllä tavalla, selvitetään, mitä vaikutteita hän 

on omaksunut ja keneltä hän on käsityksensä saanut. Hyrkkänen määrittelee vaikutteen 

jostakin tai joltakin omaksutuksi käsitykseksi. Hän on oikeassa muistuttaessaan, että vaikut-

teiden omaksumisen selittäminen edellyttää aina vaikutteen omaksujan käsitysten ymmär-

tämistä, vastaamista kysymykseen, miksi hän vaikutteen omaksui. Tämä on tärkeää, koska 

vaikutteiden omaksuminen on valikoivaa. Ihmiset eivät ole alttiita kaikille ajassa liikkuville 

vaikutteille. Ihmisillä on taipumus pohtia vain tiettyjä kysymyksiä ja ratkoa vain rajattuja 

ongelmia tai tehtäviä, jotka ohjaavat vaikutteiden omaksumista. Siksi on selvitettävä, mitä 

nämä kysymykset, ongelmat tai tehtävät ovat ja miksi tutkittava henkilö on saattanut päätyä 

niihin. 17 Rationaalisinkin ajattelija kätkee tahattomasti itsestään jotakin omaan filosofiaansa. 

                                                 
17 Hyrkkänen 2002, 137, 141, 210. 
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Näin myös Nietzsche, jonka maailmankuvan ainekset ovat usein suora heijastus hänen on-

gelmistaan, kärsimyksistään tai euforisista onnentunteistaan.18 Nietzschen mukaan filosofis-

sa ”ei ole kerrassaan mitään persoonatonta” ja erityisesti filosofin moraali 

todistaa ehdottomasti ja ratkaisevasti kuka hän on — toisin sanoen, mihin keskinäi-

seen arvojärjestykseen hänen luontonsa sisimmät vietit ovat sijoitetut19 

Neljäs Nietzschen naiseuskäsitystä selittävä tekijä on hänen syvästi ristiriitojen leimaama 

persoonallisuutensa, joka nähdäkseni on myös vahvasti ohjannut sitä, millaisia naisiin ja 

naiseuteen liittyviä vaikutteita Nietzsche on omaksunut. 

Nietzsche-tutkija Ronald Hayman muistuttaa, että mikä tahansa selostus siitä, 

mitä Nietzsche ajatteli, on riittämätön ilman päivämääriä: hänen uskomuksensa muuttuivat, 

jopa enemmän kuin useimmilla kirjoittajilla. Hänen filosofiaansa ei voida Haymanin mu-

kaan erottaa hänen ystävyyssuhteistaan ja riidoistaan, sairauksistaan ja masennuksistaan, 

opettamisestaan ja kirjeiden kirjoittamisestaan.20 Käytännössä ensimmäistä ja neljättä 

selitystekijää on vaikeaa, ellei mahdotonta, erottaa toisistaan, koska ne kietoutuvat toisiinsa 

lukemattomin eri tavoin. Viittaan neljännellä selitystekijällä kuitenkin enemmän sellaisiin 

Nietzschen persoonallisuuden piirteisiin/ongelmiin, jotka eivät liity tiiviisti mihinkään tiet-

tyyn elämänvaiheeseen tai ihmissuhteeseen. 

Nietzsche pohti ja analysoi elämässään intensiivisesti henkilökohtaisia ongel-

miaan ja tämä on varmastikin vaikuttanut siihen, millaisia vaikutteita Nietzsche omaksui ja 

mitkä näkemykset hän hylkäsi. Psykoanalyysin perustajan Sigmund Freudin mukaan Nietz-

sche saavutti itsehavainnon asteen, jota kukaan muu ei ollut saavuttanut, eikä tule todennä-

köisesti saavuttamaan uudelleen.21 Nietzsche itsekin korosti henkilöhistorian osuutta filoso-

fiassa ja näki filosofiset järjestelmät tekijöidensä itsetunnustuksena ja tahtomatta ja huo-

maamatta syntyneinä muistelmina:22 

Järjestelmät sinänsä ovat silti yhdessä suhteessa kumoamattomia: niissä on persoo-
nallinen vire ja väri, ja järjestelmä antaa kuvan filosofista, niin kuin jonkun paikan 
sadosta voi päätellä, millainen maaperä on.23 

                                                 
18 Kunnas 1981, 71. 
19 Umgekehrt ist an dem Philosophen ganz und gar nichts Unpersönliches; und insbesondere giebt seine 
Moral ein entschiedenes und entscheidendes Zeugniss dafür ab, wer er ist — das heisst, in welcher Rangord-
nung die innersten Triebe seiner Natur zu einander gestellt sind. Nietzsche 1968b, 14. (JGB 1886) Suomen-
nos: Nietzsche 1984, 11–12. 
20 Hayman 1980, 1. 
21 Ibidem. 
22 ”Allmählich hat sich mir herausgestellt, was jede grosse Philosophie bisher war: nämlich das Selbstbe-
kenntnis ihres Urhebers und eine Art ungewollter und unvermerkter mémoires“ Nietzsche 1968b, 13. (JGB 
1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 11–12. 
23 ”Wer dagegen an groβen Menschen überhaupt seine Freude hat, hat auch seine Freude an solchen Syste-
men, seien sie auch ganz irrthümlich: sie haben doch einen Punkt an sich, der ganz unwiderleglich ist, eine 
persönliche Stimmung, Farbe, man kann sie benutzen, um das Bild des Philosophen zu gewinnen: wie man 



 8 

On hyvin tärkeää huomata, että Nietzschen käsitykset naiseudesta eivät ilmene pelkästään 

hänen kirjoituksissaan, vaan myös hänen elämässään ja ihmissuhteissaan. Näiden huomiotta 

jättäminen Nietzschen naiseuskäsitystä selitettäessä — mikä nähdäkseni on itse asiassa ollut 

aiemman Nietzschen ajattelua koskevan tutkimuksen helmasynti — johtaisi yksipuoliseen ja 

vääristävään lopputulokseen.  

Olen havainnut, että etenkin kirjallisuudentutkimuksen ja naistutkimuksen sa-

roilla on pitkään ollut vallalla tekstin autonomisuutta korostava tutkimustraditio, jossa tie-

toa tekstin syntykontekstista ja sen kirjoittajasta ei pidetä olennaisena tekstin tulkitsemises-

sa. Kirjoittajan elämäkertaan tutustumista ja sen apuna käyttämistä pidetään vanhanaikaise-

na. Itse kuitenkin pidän tarkastelutapaa, joka lähestyy tekstiä sen kirjoittajan kautta, hedel-

mällisenä ja villeimpiä tulkintoja tasapainottavana. Nietzsche-tutkimuksessa tällainen tarkas-

telutapa jäi havaintojeni mukaan pois valtavirrasta 1900-luvun alkupuolella. Tämän tutkiel-

man edelläkävijöitä Nietzschen naiseutta koskevien käsitysten selittämisessä ovatkin Hell-

mut Walther Brann, joka on teoksessaan Nietzsche und die Frauen (1931) tutkinut Nietzschen 

naiskäsitystä ajattelijan elämänkokemusten ja psyykkisten ongelmien kautta,24 sekä suoma-

lainen Aappo Heikkinen, jonka loistava vaikkakin paikoin vanhentunut Nietzscheä käsitte-

levä väitöskirja on ollut tutkimusprosessissa valaiseva.25 Tavoitteenani onkin päivittää uu-

simman tutkimustiedon avulla Nietzschen naiseuskäsitystä selittämään pyrkivä aate- ja op-

pihistoriallinen tutkimus 2000-luvulle. 

 

Lähteet, rajaukset ja lähdekriittiset varaukset 

 

Mistä sitten löydämme Nietzschen naiseuskäsityksen, sen maaperän, josta Nietzschen nai-

seutta koskevien lausuntojen ja henkilöhistorian valintojen ”sato” on kasvanut, yli sata 

vuotta hänen kuolemansa jälkeen? Pääasiallisesti Nietzschen ajattelun säilyneet jäänteet 

koostuvat hänen julkaistusta filosofisesta tuotannostaan ja niinpä se onkin tämän tutkiel-

man päälähde.26 Nietzsche tuotti elämänsä aikana lisäksi suuren määrän filologisia töitä, 

puheita, pidettyjä luentosarjoja, arvosteluja, luentomuistiinpanoja, sävellyksiä, runoja ja kir-

jeenvaihtoa. Hän jätti jälkeensä myös valtavat määrät julkaisematonta materiaalia, laatikoit-

                                                                                                                                               
vom Gewächs an einem Orte auf den Boden schliessen kann.” Nietzsche 1999a, 801. (PTZG 1873) Suomen-
nos: Nietzsche 2006, 50–51. 
24 Haaparanta 1986, 290. 
25 Heikkinen 1933. Heikkisen käytettävissä ei esimerkiksi ollut Nietzschen teosten lähdekriittisiä uusintapai-
noksia, joten monet Nietzschen sisaren suorittamat väärennökset ovat vaikuttaneet Heikkisen tulkintoihin.  
26 Käytän alkuperäisiä saksankielisiä lähteitä, joita lainaan alaviitteissä merkiten myös paikan, josta löytyy kysei-
sen kohdan suomennos. Nietzschen filosofiseen tuotantoon ja tutkielmani viittauksissa käyttämiini lyhentei-
siin voi tutustua tarkemmin Liitteessä 1. 
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tain muistiinpanoja ja pikku muistilappusia, aforismeja, paljon työtä vaatineita käsin kirjoi-

tettuja otteita eri kirjoista, sekä sanontoja, ideoita ja huomioita. (Nämä tunnetaan nimellä 

Nachgelassene Fragmente eli Nachlass27) Se oli hänen tapansa kirjoittaa: hän raapusteli lakkaa-

matta, terapianomaisesti — ehkä jopa pakonomaisesti — milloin millekin paperilappuselle, 

samalla kun ajatukset hakivat muotoaan. Osan aineistosta hän oli epäilemättä aikonut säilyt-

tää tai sisällyttää myöhempiin teoksiinsa, osa oli sellaista mitä hän ei yksinkertaisesti ollut 

vaivautunut heittämään pois. Joukossa oli myös useita valmiita julkaisemattomia kirjoituk-

sia.28 Tämän aineiston järjestelmällinen läpikäyminen on pro gradu -tutkielman mittakaavas-

sa mahdotonta, mutta varsinkin runouden ja kirjeenvaihdon tukena käyttäminen tutkimus-

prosessissa on varmasti hedelmällistä. On myös perusteltua olettaa, että tekstit jotka Nietz-

sche julkaisi itse elinaikanaan tai jotka hän oli valmistellut julkaistavaksi juuri ennen lopullis-

ta mielisairauteen vaipumistaan, ovat harkitumpia kuin pöytälaatikkoon raapustetut lappu-

set. Nietzschen naiseuskäsitykseen mahdollisesti vaikuttaneiden henkilöhistoriallisten teki-

jöiden selvittelyssä tärkeään asemaan nousevat Nietzschestä kirjoitetut elämäkerrat29 ja 

Nietzschen julkaistu kirjeenvaihto30. 

Tutkimukselle, joka pyrkii selittämään Nietzschen käsityksiä naiseudesta, on 

luonnollisesti suurta apua edellä mainituista ”inventaarisista” tutkimuksista,31 sillä ilman 

niiden suorittamaa tarkkaa analyysiä kokonaiskuvan hahmottaminen Nietzschen hajanaisis-

ta ja sisäisesti ristiriitaisista naiseutta koskevista lausunnoista olisi vaikeaa. Nämä tutkimuk-

set ovat hyödyntäneet myös useita ulottumattomissani olevia lähteitä, joten joudun valitet-

tavasti kyseisten lähteiden osalta lainaamaan Nietzscheä näiden tutkimusten kautta. 

Nietzsche kuoli vuonna 1900, mutta hänen varsinainen intellektuaalinen toi-

mintansa loppui jo kaksitoista vuotta aiemmin lopulliseen hermoromahdukseen ja mielisai-

raalaan joutumiseen. Tämän vuoksi en puutu juurikaan Nietzschen mielisairauden puhkea-

misen jälkeiseen elämään sekä hänen suhteeseensa äitiinsä ja sisareensa sairauden ajalta. 

Näillä suhteilla, joilla oli — varsinkin hänen sisarensa kansallissosialistikytkösten vuoksi — 

tietyssä mielessä ratkaiseva vaikutus Nietzschen jälkimaineeseen, ei kuitenkaan voida katsoa 

olleen vaikutusta Nietzschen naiseuskäsitysten muotoutumiseen. 

Nietzschen kieli on värikästä ja tarkoituksellisen provosoivaa. Tämän vuoksi 

on hankalaa erottaa puhtaasti provosointitarkoituksessa kirjoitetut kohdat Nietzschen todel-

lisista näkemyksistä. Hän myös kirjoitti joskus muistiin lauseita pelkästään niiden kielellisen 

                                                 
27 Magnus–Higgins 1996, 57. 
28 Macintyre 2002, 217. 
29 Katso esimerkiksi Hayman 1980 ja Hollingdale 1999. 
30 Nietzsche 1969f. 
31 Esimerkiksi Allen 1979, Diethe 1996, Haaparanta 1986, Kennedy 1987, Krell 1986 ja Oppel 2005. 
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vetovoiman vuoksi ja kysyi vasta myöhemmin itseltään, mitä ne merkitsivät ja oliko hän 

ehkä itse samaa mieltä.32 Tilannetta hankaloittaa entisestään se, että Nietzsche ei ollut järjes-

telmällinen ajattelija. Hän uskoi vain hyvin suhteellisessa mielessä johdonmukaisen maail-

mankuvan mahdollisuuteen. Nietzsche piti ajattelun systemaattisuutta ja kokonaisvaltaisuut-

ta jossain määrin heikkoutena.33 Johdonmukaisen ajattelutavan sijaan Nietzsche kokeili usei-

ta “perspektiivejä” ja kehitti ajatuksiaan jatkuvasti tarkastelemalla asiaa sen eri puolilta pää-

semättä tai edes tähtäämättä päämäärään tai lopputulokseen.34 Hänen käsityksensä naiseu-

desta on siroteltu satunnaisesti pitkin poikin hänen filosofista tuotantoaan koostuen pääosin 

aforismeista ja lyhyistä sivuhuomautuksista, jotka osin vaikuttavat keskenään ristiriitaisilta-

kin. Nietzscheä tutkinut Leila Haaparanta väittää jopa, että yhden ristiriidattoman naiskäsi-

tyksen löytäminen Nietzschen kirjoituksista on mahdotonta. 35 

Aforistisessa tyylissä lauseet toimivat tekstissä itsenäisinä, toisistaan riippu-

mattomina yksikköinä. Niiden ilmaisuvoima ei edellytä eikä salli sellaisia todisteluja, joita 

vaaditaan tavallisessa filosofisessa proosassa esitetyiltä väitteiltä. Usein ne ovat paradoksaa-

lisesti ja monimerkityksisesti muotoiltuja. Ironia ja satiiri ovat niissä käytettäviä välineitä. 

Näistä syistä aforismien tulkinta on ongelmallista. Eräs keino ratkaista ongelma on ymmär-

tää aforismit ajattelijan kokonaiskäsitysten valossa.36 Myös provosointiyritykset ja satunnai-

set irralliset huomautukset on helpompi erottaa tarkasteltuna Nietzschen kokonaistuotan-

non suurten linjojen valossa. Joka tapauksessa Nietzschen naiseuskäsityksen selittämisen 

kannalta ei ole kuitenkaan ratkaisevaa se, muodostavatko Nietzschen naiseutta koskevat 

lausunnot täysin johdonmukaisen ja ristiriidattoman kokonaisuuden. 

Mutta miksi käytän termiä naiseuskäsitys enkä naiskäsitys? Nietzsche käyttää 

perinteisesti naisiin liitettyjä sukupuolittuneita/sukupuolittavia käsitteitä ja ilmauksia kuten 

”nainen”, ”naisellinen” ja ”feminiininen” myös silloin kun hän ei puhu naisista vaan itses-

tään ja muista miehistä. Hän käyttää niitä jopa silloinkin, kun hän käsittelee aiheita kuten 

elämä, viisaus, totuus ja iäisyys, joilla ei ole ilmeistä kytköstä sukupuoliin. Kohdistan huo-

mioni kaikkiin edellä mainittuihin kyseisten käsitteiden ja ilmausten käyttötapoihin, joten 

naiseuskäsitys kuvaa tutkimuskohdetta nähdäkseni naiskäsitystä osuvammin. 

Koska naiseus ja mieheys on perinteisesti länsimaisessa traditiossa nähty toi-

siaan täydentävinä, on keskittyminen yksinomaan naiseuskäsityksen selittämiseen jokseen-

kin keinotekoinen ratkaisu. Nietzschen mieheyskäsitykseen vaikuttaneiden tekijöiden kar-

                                                 
32 Hayman 2000, 16. 
33 Kunnas 1981, 29. 
34 Behler 1996, 288. Tämä liittyy Nietzschen epistemologiseen perspektivismiin, josta lisää alaluvussa 2.1. 
35 Haaparanta 1986, 284. 
36 Patoluoto 1986, 241. 
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toittaminen tässä tarkastelussa on kuitenkin mahdotonta jo pelkästään pro gradu -

tutkielman mittakaavan vuoksi puhumattakaan siitä, että mieheyskäsityksen hahmottaminen 

Nietzschen kirjoituksista on huomattavasti naiseuskäsityksen hahmottamista monimutkai-

sempaa. On nimittäin epäselvää milloin Nietzsche puhuu ihmisestä yleensä ja milloin ni-

menomaan miehestä. Hyvä esimerkki tämän seikan tutkimukselle asettamista tulkinnallisista 

haasteista on, että Nietzsche usein olettaa teostensa lukijoiden olevan miehiä.37 Nietzsche 

olettaa teoksissaan yleisökseen mieskuuntelijoita, kuten käy ilmi seuraavasta lainauksesta: 

Paras kuuluu minun omilleni ja minulle; ja ellei sitä meille anneta, me otamme sen: 
— parhaan ravinnon, sekeisimmän taivaan, väkevimmät ajatukset, kauneimmat nai-
set!” — 38 

Voi siis pohtia, ovatko kaikki Nietzschen teksteissä annetut ohjeet suunnattu miehille, ellei 

hän erikseen anna ymmärtää toisin. Toinen vastaava ongelmallinen rajanvedon paikka on 

Nietzschen käsitys seksuaalisuudesta. Nietzschen käsitykset mieheydestä ja seksuaalisuudes-

ta nousevat esille tutkimuksessani, kun pidän sitä perusteltuna tutkimustehtäväni kannalta. 

Lisähaasteen tutkimukselleni asettaa se, että Nietzschen henkisen luhistumi-

sen ja kuoleman jälkeen hänen sisarensa Elisabeth otti haltuunsa Nietzschen kirjallisen jää-

mistön. Sensuroimalla, tekstiä muuttelemalla, omia lisäyksiään ja jopa teoksia kirjoittamalla 

hän vääristeli Nietzschen näkemyksiä omiin ajatuksiinsa sopivammiksi ja nousevalle kansal-

lissosialistiselle ideologialle myönteisemmiksi. Elisabeth sekoitti sellaista julkaisematonta 

materiaalia, jota Nietzsche oli käyttänyt toisessa muodossa jossakin toisaalla sellaiseen jul-

kaisemattomaan materiaaliin, jonka Nietzsche oli hylännyt. Hän ei myöskään erotellut 

Nietzschen säilyttämää materiaalia poisheitetystä materiaalista. Esimerkiksi Der Wille zur 

Macht, jota Elisabeth luonnehti Nietzschen pääteokseksi, sisältää vain materiaalia, jonka 

Nietzsche hylkäsi tai käytti muualla toisessa muodossa tai kontekstissa.39 Tämän vuoksi 

rajasin kyseisen teoksen tutkimukseni ulkopuolelle. Elisabeth myös väärensi monia kirjeitä 

saadakseen suhteensa veljeensä näyttämään mahdollisimman hyvältä.40 Nietzsche-tutkija R. 

J. Hollingdale toteaakin, että Elisabethin pahamaineinen epäluotettavuus ja epärehellisyys 

elämäkertakysymyksissä tekevät mahdottomaksi hänen teostensa lainaamisen minkään kiis-

tanalaisen väitteen tueksi.41 Nykyisin on onneksi saatavilla Nietzschen teosten lähdekriittisiä 

uusintapainoksia, joista erityisesti Giorgio Collin ja Mazzino Montinarin julkaisema Nietz-

sche Werke: Kritische Gesamtausgabe on tutkimusprosessissani korvaamaton. 

                                                 
37 ”Oh meine Brüder” Vrt. esim. Nietzsche 1968a, 353. (Z IV 1885) Suomennos: Nietzsche 1961, 250. 
38 ” Das Beste gehört den Meinen und mir; und giebt man’s uns nicht, so nehmen wir’s:—die beste Nahrung, 
den reinsten Himmel, die stärksten Gedanken, die schönsten Fraun!” —„ Nietzsche 1968a, 351. (Z IV 1885)  
Suomennos: Nietzsche 1961, 250. Oma kursivointini. 
39 Hollingdale 1999, 221, 250. 
40 Kunnas 1981, 27. 
41 Hollingdale 1999, 11. 
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Tutkielmani rakenne 

 

Tarkastelen tutkielmassani nimenomaan Nietzschen naiseuskäsityksen muodostumisen prosessia 

enkä niinkään Nietzschen naiseuskäsityksen sisältöä. Tästä syystä olen jakanut tutkielmani 

lukuihin siten, että kukin luku kuvaa joko yhtä tai useampaa Nietzschen naiseuskäsitykseen 

vaikuttanutta tekijää, joiden vaikutuksen Nietzschen ajatteluun ja henkilöhistorian valintoi-

hin osoitan luvun aikana. Vaikkakin valitsemani rakenne voi vaikeuttaa Nietzschen naiseus-

käsityksen sisällön hahmottamista, koen että se kuitenkin antaa selkeämmän kuvan Nietz-

schen naiseuskäsityksen muodostumisprosessin vaiheista ja tekijöistä kuin naiseuskäsityksen 

sisällön osien mukaan jaoteltu rakenne. 
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1. NAISET NIETZSCHEN HENKILÖHISTORIASSA 

 

1.1. Vahvat kristilliset naiskasvattajat 

 
 
Aloitan Nietzschen naiseuskäsitykseen vaikuttaneiden tekijöiden kartoittamisen palaamalla 

ajassa taaksepäin Nietzschen lapsuuteen, Euroopan hulluun vuoteen 1848. Pidän valitse-

maani tarkastelun lähtöpistettä perusteltuna, koska esimerkiksi Nietzscheä tutkineen Leila 

Haaparannan mukaan Nietzschen äiti- ja sisarsuhde saattavat hyvinkin selittää monia hänen 

pisteliäistä naista koskevista huomautuksistaan.42 

Nietzschen lapsuudenkodissa, Preussin Saksissa sijaitsevassa pienessä Röcke-

nin kylän pappilassa asuivat hänen isänsä — hauraaksi, herkäksi ja taiteelliseksi luonnehdit-

tu luterilaisen kirkon pastori Carl Ludwig Nietzsche43—, hänen äitinsä Franziska, kaksi 

vuotta nuorempi sisarensa Elisabeth, lapsena kuollut pikkuveli Joseph, isoäiti Erdmuthe, 

kaksi naimatonta tätiä ja iäkäs Mina-sisäkkö. Pastorin hauraudesta ja herkkyydestä kertoo 

se, että monarkian vannoutuneena kannattajana hän luettuaan lehdestä kuningas Fredrik 

Vilhelm IV pukeutuneen sovittelevasti vuoden 1848 vallankumouksellisten väreihin purs-

kahti kyyneliin ja lukittautui työhuoneeseensa kieltäytyen myöhemmin puhumasta asiasta.44 

Nietzsche koki itsekin myöhemmin elämässään olevansa liian herkkä, minkä hän tutkimus-

kysymykseni kannalta mielenkiintoisesti tulkitsi naiselliseksi ominaisuudeksi. Voi pohtia, 

onko kyseessä ollut jonkinlainen isältä peritty persoonallisuuden piirre.  

Joka tapauksessa Nietzsche ei saanut nauttia isänsä seurasta pitkään, sillä pas-

tori menehtyi seuraavana vuonna 1849 hänen poikansa ollessa vain viisivuotias.45 Nietzsche 

itse muisteli isäänsä omaelämäkerrassaan seuraavasti: 

Isäni kuoli kolmekymmentäkuusivuotiaana: hän oli hauras, rakastettava ja sairaalloi-
nen, kuin tähän maailmaan vain käväisemään määrätty olento, pikemmin laupias 
muistutus elämästä kuin elämä itse. 46 

Nietzsche-tutkija Eric Bentleyn mukaan Nietzschen isän varhainen kuolema oli merkittävä 

tapahtuma, joka vaikutti Nietzschen saamaan kasvatukseen.47 Pastori Nietzschen kuolema 

riisti Nietzscheltä nähdäkseni isähahmon ja miehen mallin, jollaista hän joutui etsimään 

                                                 
42 Haaparanta 1986, 274. 
43 Kunnas 1981, 11.  
44 Hayman 1980, 13–17. 
45 Kunnas 1981, 11.  
46 ”Mein Vater starb mit sechsunddreissig Jahren: er war zart, liebenswürdig und morbid, wie ein nur zum 
Vorübergehn bestimmtes Wesen, —eher eine gütige Erinnerung an das Leben, als das Leben selbst.“ Nietz-
sche 1969d, 262. (EH 1908)  Suomennos: Nietzsche 2002, 15. 
47 Bentley 1969, 88. 
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koko loppuelämänsä ajan. Nietzschen kasvatus jäikin siten tarmokkaaksi ja maanläheiseksi 

luonnehditun äidin ja samassa pappilassa asuvien tätien ja isoäidin huoleksi.48  

Mielenkiintoisena kuriositeettina mainittakoon, että Antiikin Kreikan mytolo-

gian Dionysos-hahmosta, joka oli viinin, traagisen taiteen, päihtyneen hurmion ja hedelmäl-

lisyyden jumala, tuli myöhemmin yksi Nietzschen ajattelun keskeisimpiä ja rakkaimpia ver-

tauskuvia. Erään myyttitoisinnon mukaan Dionysoksen kasvatuksesta huolehtivat nymfit eli 

luonnonhengettäret ja vastaavalla tavalla myös pienen Friedrichin kasvatukseen painoivat 

leimansa vahvat naishahmot.49  

Talon matriarkka Erdmuthe Nietzsche, luterilaisen arkkidiakonin tytär ja su-

perintendentin50 leski oli sairaalloinen ja yliherkkä metelille ja tuskin koskaan meni ulos. 

Myös molemmat Friedrichin tädit olivat terveydeltään heiveroisiä. Rosalie-täti valitti alitui-

seen hermoistaan, mutta hoiti seurakunnan asioita ja toisin kuin useimmat preussilaisnaiset 

oli kiinnostunut politiikasta. Augusta-täti kärsi ruoansulatusvaikeuksista ja vastasi pappilan 

taloudenhoidosta.51  Baselin hoitolan sairauskertomuksen mukaan Nietzschen äiti on kysyt-

täessä kertonut, että Nietzschen tädit olivat hysteerisiä ja hiukan eksentrisiä.52 Augusta ja 

Rosalie saavuttivat kuolemansa jälkeen kuuluisuutta “Nietzschen täteinä”, maalaismaisen 

vanhanaikaisuuden ruumiillistumina, jota vastaan joidenkin kommentaattorien mukaan ko-

ko Nietzschen filosofia suuntautuu vastareaktiona.53 Kuitenkin Ronald Haymanin mukaan 

Nietzschen muistot varhaislapsuudestaan olivat onnellisia54 ja R. J. Hollingdale huomauttaa, 

että Nietzsche ei koskaan sanonut, että hän olisi “kapinoinut” lapsuudensa kasvuympäristöä 

vastaan.55  

Myös Nietzschen suhde hänen sisareensa Elisabethiin oli vielä tässä elämän-

vaiheessa kunnossa. Esimerkiksi Friedrichin ollessa kahdeksanvuotias, hänen pari vuotta 

nuorempi sisarensa yritti säilyttää kaiken veljensä kirjoittaman. Kaiken Friedrichin hylkää-

män Elisabeth pihisti ja säilöi pöytälaatikkoonsa. Elisabeth palvoi veljeään ja huolehti pa-

remmin veljensä tavaroista kuin omistaan. Nietzschen luontainen taipumus oli tuhota tuo-

toksensa ja joskus hän kävi polttamassa sisarensa laatikon sisältöä. Kuitenkin Ronald 

                                                 
48 Kunnas 1981, 11.  
49 Tästä havainnosta olen kiitollinen Oulun yliopiston germaanisen filologian professori Gerhard Schmittille. 
50 Piispaa vastaava arvo. Hayman 1980, 14. 
51 Hayman 1980, 14. 
52 Heikkinen 1933, 67. 
53 Hollingdale 1999, 5. 
54 Hayman 1980, 13. 
55 Hollingdale 1999, 4. 
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Haymanin mukaan Elisabethin varhaiskypsyyden arkistonhoitajana on täytynyt imarrella 

Nietzscheä ja kannustaa häntä kirjoittajan urallaan.56 

Nietzschen isä, hänen molemmat isoisänsä ja monet esi-isänsä olivat olleet 

pappeja ja perheen naiset pitivät itsestään selvänä, että Nietzschestä tulisi suvun pappisam-

matin jatkaja.57 Nietzsche vaikuttikin lapsuudessaan aidosti omaksuneen naisten häneen 

iskostaman kristillisen uskon, kuten käy ilmi Nietzschen lapsena kirjoittamasta omaelämä-

kerrasta: 

Kaikessa Jumala on johdattanut minua turvallisesti kuin isä johdattaa heikkoa pientä 
lastaan… Olen päättänyt vakaasti omistautua ikuisesti hänen palvelukseensa… Lap-
sen tavoin luotan hänen armoonsa… Kaiken hänen antamansa hyväksyn riemuiten: 
onnen ja onnettomuuden, köyhyyden ja rikkauden, ja urheasti kohtaan kuolemankin, 
joka eräänä päivänä yhdistää meidät kaikki ikuiseen iloon ja autuuteen.58 

Tällainen lapsenusko ei kuitenkaan kantanut Nietzschellä aikuisuuteen asti, vaan vähitellen 

epäilykset alkoivat nostaa päätään. Jo vuoden 1861 pääsiäislomalla Nietzschellä oli vakava 

riita äitinsä kanssa ja palattuaan kouluun huhtikuussa hän kirjoitti yhdistetyn anteeksipyyn-

nön äidilleen ja sisarelleen. Haymanin mukaan kysymyksessä on saattanut olla riita uskon-

nosta. Marraskuussa 1860 Nietzschen äiti oli järkyttynyt, kun Friedrich oli suositellut Elisa-

bethille rationalisti Hasen uskontokriittistä teosta Das Leben Jesu. Välien kiristyminen näkyy 

myös kirjeessä, jonka Nietzschen äiti lähetti pojalleen vastaukseksi kirjeeseen, jossa Nietz-

sche oli innostuneesti selittänyt Arthur Schopenhauerin filosofiasta. Nietzschen äidin mu-

kaan hänen poikansa tulisi omistaa sydämensä vain Jumalalle, ei kirjoista löytämälleen maal-

liselle viisaudelle. Franziskan näkemyksen mukaan hänen poikansa kuuluisi ajatella vain sitä, 

kuinka voisi elättää äitiään ja myöhemmin sisartaan.59 

Nietzsche ei todennäköisesti olisi koskaan alkanut opiskella teologiaa tosis-

saan ilman äitinsä painostusta ja pääsiäiseen 1865 mennessä hän olikin saanut teologiasta 

tarpeekseen. Pääsiäislomalla Nietzsche esitti ilkeitä kirkkoa ja sen jäseniä koskevia huomau-

tuksia ja väitti jättäneensä taaksensa alkukantaiseksi taikauskoksi kutsumansa kristinuskon. 

Hän kieltäytyi osallistumasta pääsiäispäivän kirkonmenoihin — päivänä, jolloin kaikkien 

kunnon protestanttien kuului käydä ehtoollisella — ja ilmoitti äidilleen, että hän jättää kes-

ken teologian opintonsa. Tästä kaikesta seurasi kyynelten höystämä välienselvittely.60 Isät-

tömässä kodissa Nietzsche oli lapsena etsinyt itselleen miehen mallia Homeroksen eeposten 

sotaisista sankareista 61 ja nyt antiikin Kreikan maailma tulkintani mukaan näyttäytyi Nietz-

                                                 
56 Hayman 1980, 21. 
57 Hayman 1980, 19-20.; Kunnas 1981, 14.  
58 Aus meinem Leben. Hayman 1980, 26. Oma suomennokseni. 
59 Hayman 1980, 39, 74. 
60 Hollingdale 1999, 31. 
61 Hayman 1980, 22. 
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schelle miehekkäänä vaihtoehtona naisten häneen iskostamalle ”naiselliselle” kristinuskolle 

ja papinuralle. Niinpä Nietzsche vaihtoikin teologian kreikkalaisen filologian opintoihin.62   

Todennäköisesti Nietzschen naisilta saama kristillinen kasvatus ja painostus 

papin uralle vaikuttivat siihen, että myöhemmässä tuotannossaan Nietzsche yhdisti kristin-

uskon ja naisellisuuden ilmaisten usein halveksuntaa molempia kohtaan. Tällainen esimerk-

ki löytyy Nietzschen teoksesta Der Antichrist: 

Nainen makaa vielä polvillaan erhetyksen edessä, koska hänelle on sanottu, että joku 
kuoli sen vuoksi ristillä.63 

Nietzsche myös mielenkiintoisesti yhdistää kristillisyyden usein nimenomaan vanhoihin 

naisiin ehkä muistumana kotikasvatuksestaan: 

Sokeus kristinuskon suhteen on rikos par excellence — rikos elämää vastaan. Kuluneet 
vuosituhannet, kaikki kansat ensimmäisestä viimeiseen, filosofit ja vanhat akat ovat 
tässä suhteessa todellakin ansainneet toisensa.64 

Ilmeisesti Nietzschen naisilta saama kristillinen kasvatus jätti niin vahvan jäljen, että myö-

hemminkin Nietzsche tulkitsi kaikki ajatukset siitä, että aistittavan todellisuuden takana 

voisi olla jotakin moraalista, naiselliseksi ajatukseksi. Nietzschen mukaan nimittäin luonnon 

käsittäminen todistukseksi jumalallisesta hyvyydestä ja huolenpidosta, jumalallisen järjen 

etsiminen maailmanhistoriasta ja omien kokemusten selittäminen jumalallisesta ohjauksesta 

aiheutuneiksi on epärehellistä, heikkoutta, pelkuruutta ja ”feminismiä”.65 Nietzsche on sitä 

mieltä, että ihmisen ei tule kuitenkaan halveksia aiempaa uskonnollisuuttaan ja voidakseen 

olla viisas on Nietzschen mukaan uskontoa täytynyt rakastaa kuin äitiä ja hoitajaa. Mutta 

Nietzschen mielestä on tärkeää nähdä uskonnon yli, kasvaa ulos siitä.66 

Nietzschen keskimmäisellä, positivistiseksi kutsutulla kaudella, jolla hän uskoi 

tieteen ihmiskuntaa jalostavaan voimaan voimaan67, hän kirjoitti teoksessaan Menschliches, 

Allzumenschliches, että pysyttäytyminen totuuksissa, jotka on voitettu ankaran tieteellisellä 

                                                 
62 Hollingdale 1999,33; Kunnas 1981, 14. 
63 ”Das Weib liegt heute noch auf dem Knien vor einem Irrthum, weil man ihm gesagt hat, dass Jemand dafür 
am Kreuze starb.“ Nietzsche 1969a, 233. (A 1895) Suomennos: Nietzsche 1995a, 78. 
64 ”Die Blindheit vor dem Christenthum ist das Verbrechen par excellence — das Verbrechen am Leben… Die 
Jahrtausende, die Völker, die Ersten und die Letzten, die Philosophen und die alten Weiber — fünf, sechs 
Augenblicke der Geschichte abgerechnet, mich als siebenten —in diesem Punkte sind sie alle einander wür-
dig.“ Nietzsche 1969d, 369. (EH 1908) Suomennos: Nietzsche 2002, 152. 
65 ”Die Natur ansehn, als ob sie ein Beweis für die Güte und Obhut eines Gottes sei; die Geschichte interpre-
tiren zu Ehren einer göttlichen Vernunft, als beständiges Zeugniss einer sittlichen Weltordnung und sittlicher 
Schlussabsichten; die eigenen Erlebnisse auslegen, wie sie fromme Menschen lange genug ausgelegt haben, 
wie als ob Alles Fügung, Alles Wink, Alles dem Heil der Seele zu Liebe ausgedacht und geschickt sei: das ist 
nunmehr vorbei, das hat das Gewissen gegen sich, das gilt allen feineren Gewissen als unanständig, unehrlich, als 
Lügnerei, Feminismus, Schwachheit, Feigheit,“ Nietzsche 1968c, 428. (GM 1887) Suomennos: Nietzsche 
2007a, 159. 
66 “Missachte es nicht, noch religiös gewesen zu sein; [ - - ] Man muss Religion und Kunst wie Mutter und 
Amme geliebt haben, sonst kann man nicht weise werden. Aber man müss über sie hinaus sehen, ihnen ent-
wachsen können; bleibt man in ihrem Banne, so versteht man sie nicht.“ Nietzsche 1967, 240. (MA 1878) 
67 Nietzschen tuotanto jaetaan yleensä kolmeen kauteen: schopenhauerilais-wagnerilainen kausi (1871–1876), 
positivistinen kausi (1876–1881), ja antikristillinen “profeetallinen” kausi (1881–1888). Haaparanta 1986, 275. 
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metodilla, on miehekästä. Viimein ei vain yksilö, vaan koko ihmiskunta tullaan Nietzschen 

mukaan kohottamaan tähän miehekkyyteen, kun miehet lopultakin ovat menettäneet kaiken 

uskonsa henkeytykseen ja totuuksien välittämiseen ihmeen välityksellä.68 Tässä näkyy näh-

däkseni Nietzschen näkemys, jonka mukaan ajatus siitä, että aistittavan todellisuuden takana 

voisi olla jotakin moraalista, on naisellinen. Ankaran tieteellisen metodin ihaileminen ”mie-

hekkäänä” ja ilmoitetun totuuden ”naisellisuuden” vastakohtana on nähdäkseni peräisin 

kreikkalaisen filologian opintojen ja teologian opintojen vastakkainasettelusta. 

 Katson, että Nietzsche on tuntenut perheensä kristillisten naisten kasvatuk-

sen tukahduttavaksi, sillä Nietzschen mukaan vapaa henki tuntee olonsa helpottuneeksi 

vapauduttuaan äidillisestä huolenpidosta ja holhouksesta.69 Nietzsche kuvaa aforismissaan 

”Lapsuuden tragedia” tilannetta, jossa jalojen- ja kunnianhimoisten ihmisten täytyy taistella 

kovin taistelunsa lapsuudessaan esittäen yhtenä vaihtoehtona jatkuvassa taistelussa elämisen 

lapsellisen ja kiukkuisen äidin kanssa.70 Nietzsche korostaa itsekin varhaislapsuuden merki-

tystä yksilön naiskuvan muotoutumisessa teoksessaan Menschliches, Allzumenschliches. Nietz-

sche väittää, että jokainen kantaa itsessään äidistään johdettua naiskuvaa, joka määrää sen 

arvostaako vai halveksiiko hän naisia, vai onko hän heitä kohtaan välinpitämätön.71 

Nietzschen lapsuudenkasvatuksen vaikutuksen hänen naiseuskäsitykseensä 

voi tiivistää seuraavasti: Vahvojen naisten antama kristillinen kasvatus ja ehkä isältä peritty 

herkkä luonne jättivät Nietzscheen lähtemättömän jäljen, jonka hän myöhemmin tulkitsi 

persoonallisuutensa naisellisiksi piirteiksi. Nietzsche yhdisti mielessään halveksien kristinus-

kon vanhoihin naisiin ja etsi miesmallia ja miehekkyyden ihannetta antiikin Kreikasta. Koti-

kasvatus jätti Nietzscheen pelon voimakkaita ajatuksen vapautta rajoittavia naisia kohtaan.  

Nietzsche myös yhdisti ilmoitetun totuuden ja käsityksen maailmasta moraalisena naiselli-

suuteen. 

                                                 
68 “Aber das mühsam Errungene, Gewisse, Dauernde und desshalb für jede weitere Erkenntnis noch Folgen-
reiche ist doch das Höhere, zu ihm sich zu halten ist männlich und zeigt Tapferkeit, Schlichtheit, Enthaltsam-
keit an. Allmählich wird nicht nur der Einzelne, sondern die gesammte Menschheit zu dieser Männlichkeit 
emporgehoben werden, wenn sie sich endlich an die höhere Schätzung der haltbaren, dauerhaften Erkennt-
nisse gewöhnt und allen Glauben an Inspiration und wundergleichen Mittheilung von Wahrheiten verloren 
hat.“ Nietzsche 1967, 21–22. (MA 1878) 
69 “Die goldene Wiege. — Der Freigeist wird immer aufathmen, wenn er sich endlich entschlossen hat, jenes 
mutterhafte Sorgen und Bewachen, mit welchem die Frauen um ihn walten, von sich abzuschütteln.“ Nietz-
sche 1967, 289. (MA 1878) 
70 „Tragödie der Kindheit. — Es kommt vielleicht nicht selten vor, dass edel- und hochstrebende Menschen 
ihren härtesten Kampf in der Kindheit zu bestehen haben: etwa dadurch, dass sie ihre Gesinnung gegen einen 
niedrig denkenden, dem Schein und der Lügnerei ergebenen Vater durchsetzen müssen, oder fortwährend, 
wie Lord Byron, im Kampfe mit einer kindischen und zornwüthigen Mutter leben. Hat man so Etwas erlebt, 
so wird man sein Leben lang es nicht verschmerzen, zu wissen, wer Einem eigentlich der grösste, der gefähr-
lichste Feind gewesen ist.“ Nietzsche 1967, 285. (MA 1878) 
71 ”Von der Mutter her. — Jedermann trägt ein Bild des Weibes von der Mutter her in sich: davon wird er be-
stimmt, die Weiber überhaupt zu verehren oder sie geringzuschätzen oder gegen sie im Allgemeinen gleich-
gültig zu sein.“ Nietzsche 1967, 273. (MA 1878) Suomennos: Nietzsche 1996, 195. 
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1.2. Dionysos ja Ariadne — Cosima Wagnerin tapaus 

 

 
Tunnustan vain yhden ihmisen tasaveroiseksi itseni kanssa, ja myönnän sen pohjat-
toman kiitollisena. Rouva Cosima Wagner on mitä jaloin olento, ja jotta en jättäisi 
mitään tärkeää mainitsematta, totean Richard Wagnerin olleen minua kaikkein lä-
himmin muistuttava mies. Muista en puhu mitään.72   

Tämä Nietzschen omaelämäkerrasta peräisin oleva lainaus havainnollistaa mielestäni hyvin 

sekä säveltäjä Richard Wagnerin että hänen vaimonsa Cosima Wagnerin merkitystä Nietz-

schen elämässä. Nietzschen ristiriitojen täyttämä suhde Wagnerien perheeseen alkoi hänen 

tutustuessaan Richard Wagneriin Leipzigissä marraskuussa 1868, mutta ystävyys käynnistyi 

todenteolla vasta vuonna 1869, jolloin Nietzsche Sveitsiin muutettuaan päätti vierailla Wag-

nerin luona hänen Tribschenin asunnollaan.73 

Tribschen on Sveitsissä Lucerne-järven rannalla sijaitseva talo, jossa Wagner 

asui yhdessä rakastajattarensa Cosima von Bülowin ja Cosiman kolmen tyttären kanssa, 

joista yksi oli Wagnerin. Cosima oli säveltäjä Franz Lisztin avioton tytär ja raskaana Wagne-

rille, vaikka ei ollut vielä eronnut miehestään. Cosiman ero miehestään kapellimestari Hans 

von Bülowista tuli lailliseksi vasta vuonna 1870, jolloin hänet vihittiin Wagnerin kanssa.74  

Nietzsche vieraili Wagnerien luona säännöllisesti (kaksikymmentäkolme ker-

taa toukokuun 1869 ja huhtikuun 1872 välillä). Alle puolessa vuodessa Nietzschen ensivie-

railusta Tribscheniin Wagnerit hyväksyivät hänet lähes perheenjäsenekseen, jolla oli oma 

huone, jota hän saattoi käyttää milloin halusi. Hän jopa usein vahti Wagnereiden lapsia, 

jotka suhtautuivat häneen kuin vanhempaan veljeen. Wagnerien ja Nietzschen suhteen lä-

heisyydestä kertoo se, että he pyysivät Nietzscheä avioliittonsa todistajaksi, mutta tämä ei 

käynyt päinsä sillä Nietzsche palveli silloin Preussin asevoimissa Ranskassa.75 

Kristinuskosta käyty riita oli vieraannuttanut Nietzscheä omasta perheestään 

ja nähdäkseni se, että Wagnerit hyväksyivät Nietzschen lähes perheenjäsenekseen, toi hänel-

le lohtua. Sen mukaan, mitä olen Nietzschestä oppinut ymmärtämään, Wagnerit vaikuttivat 

Nietzschen elämään niin kiinteänä kokonaisuutena, että on mahdotonta tarkastella pelkäs-

tään toisen vaikutusta Nietzschen elämään ilman mainintaa toisesta. Richard Wagnerin 

oopperoiden vaikutukseen Nietzschen naiskäsitykseen palaan alaluvussa 2.1. 

                                                 
72 „Es giebt einen einzigen Fall, wo ich meines Gleichen anerkenne — ich bekenne es mit tiefer Dankbarkeit. 
Frau Cosima Wagner ist bei Weitem die vornehmste Natur; und, damit ich kein Wort zu wenig sage, sage ich, 
dass Richard Wagner der mir bei Weitem verwandteste Mann war…Der Rest ist Schweigen…“ Nietzsche 
1969d, 266. (EH 1908) Suomennos: Nietzsche 2002, 20–21. 
73 Hayman 1980, 107; Hollingdale 1999, 39, 56; Kunnas 1981, 15. 
74 Hayman 1980, 107; Hollingdale 1999, 57. 
75 Hollingdale 1999, 56–57. 
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Nietzsche-tutkijoiden keskuudessa on varsin yleisesti hyväksytty näkemys, jo-

ta itsekin pidän perusteltuna, että Wagnerista tuli Nietzschelle eräänlainen isähahmo, tietyn-

lainen miehen malli ja korvike lapsuudessa menetetylle omalle isälle. On mielenkiintoista 

havaita, että Nietzschen isän ja Wagnerin välillä on eräitä yhtäläisyyksiä. Molemmat miehet 

olivat syntyneet vuonna 1813 ja olisivat olleet siis samanikäisiä. Wagner oli syntynyt lähellä 

Röckeniä sijaitsevassa Leipzigissä ja puhui yhä vahvaa saksin murretta. R. J. Hollingdalen 

mukaan miehet muistuttivat toisiaan myös ulkoisesti. Wagner ja Nietzsche olivat etäisesti 

sukuakin toisilleen: heidän äideillään oli yhteinen esi-isä.76 Wagnerin merkitystä Nietzschelle 

isähahmona korostaa se, että ensikohtaamisen jälkeen Nietzsche tuskin koskaan enää viitta-

si isäänsä, ja vaikka Nietzschelle oli harvinaista tulla kenenkään kanssa nopeasti läheisiksi, 

vain kaksi päivää myöhemmin Nietzsche kirjeessään ystävälleen Erwin Rohdelle kutsuu 

Wagneria ”Richardiksi”.77 

Mielestäni on perusteltua väittää, että Cosima teki Nietzscheen suuren vaiku-

tuksen. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Nietzsche puhuu omaelämäkerrassaan Cosimasta 

tärkeimpänä korkeamman sivistyksen edustajana, johon on Saksassa törmännyt ja pitää 

Cosiman makua erehtymättömän hyvänä ja ensiluokkaisena.78 Koska Richard Wagnerista 

muodostui Nietzschelle eräänlainen isähahmo, pidän luonnollisena, että Cosimasta tuli 

Nietzschelle vastaavasti tietyllä tavalla äitihahmo. Ronald Hayman esittää jopa, että Nietz-

schen suhteessa Cosimaan oli oidipaalisia eli omaan äitihahmoon kohdistuvia eroottisia 

tunteita. Suhtaudun itse varauksella Haymanin tulkintaan, joskin on myönnettävä, että 

Nietzschen myöhempi raju kirjallinen hyökkäys Richard Wagneria vastaan (Der Fall Wagner 

ja Nietzsche contra Wagner ovat Wagneria vastaan suunnattuja kiistakirjoituksia79) voitaisiin 

tulkita myös symboliseksi ”isänmurhaksi”. Haymanin teoriaa vastaan puhuu nähdäkseni 

kuitenkin se, että Richard Wagnerin ja Cosiman ikäero oli 24 vuotta kun taas Cosima oli 

Nietzscheä vain kuusi vuotta vanhempi,80 joten Cosima oli lähempänä Nietzschen ikäluok-

kaa eikä hänen äitinsä ikäluokkaa. Näin ollen pidän itse Nietzschen kiinnostusta Cosimaa 

kohtaan ihailun ja romanttisten tunteiden — ei oidipaalisten halujen—täyttämänä. 

Nietzschen viehätyksestä Cosimaan kertoo Nietzschen ajanjaksona 1870–71 

kirjoittama näytelmäluonnos Empedokles. Siinä päähenkilöä palvotaan Dionysoksena joka 

heittäytyy tulivuoreen muuttuen sankaritar Korinnan kanssa kahdeksi laavavirraksi. Ronald 

                                                 
76 Hollingdale 1999, 62. 
77 Hayman 1980, 98. 
78 ”Die wenigen Fälle hoher Bildung, die ich in Deutchland vorfand, waren alle französischer Herkunft, vor 
Allem Frau Cosima Wagner, bei weitem die erste Stimme in Fragen des Geschmacks, die ich gehört habe…” 
Nietzsche 1969d, 283. (EH 1908) Suomennos: Nietzsche 2002, 43. 
79 Nietzsche 1969b (F 1888); Nietzsche 1969g. (NCW 1895) 
80 Hayman 1980, 122. 
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Hayman epäilee, että näytelmän sankaritar Korinnan ja Cosiman nimien samankaltaisuus on 

tuskin sattumaa.81 Ottaen huomioon, että Nietzsche kyseisenä ajanjaksona vaikuttaa olleen 

rakastunut Cosima-nimiseen naiseen ja että hän myöhemmin mielsi itsensä sairaalloisesti 

Dionysokseksi, pidän Haymanin näkemystä perusteltuna.   

Viimeinen kerta, kun Nietzsche ja Wagnerit kohtasivat, oli Sorrentossa vuon-

na 1876. Vähitellen tapahtunut välien huonontuminen päättyi tuolloin täydelliseen välirik-

koon erinäisistä syistä, joita ei ole tarpeen tässä eritellä. Kuitenkin kuten Tarmo Kunnaskin 

huomauttaa, Nietzschen Cosimaa kohtaan tuntema ihailu, ja ehkä jopa suoranainen rak-

kaus, ei varmasti ainakaan helpottanut näiden kahden voimakastahtoisen miehen välejä.82 

Cosima Wagner itse, joka oli miehensä tavoin antisemiitti, arveli Nietzschen ja Wagnerin 

eripuran aiheutuneen Nietzschen juutalaissyntyisen ystävän Paul Réen Nietzschelle anta-

mista huonoista vaikutteista. Wagner taas uskoi syyn piilevän siinä, että hän oletti Nietz-

schen masturboivan liikaa.83 

Väirikko Wagnereihin riisti tulkintani mukaan Nietzscheltä hänen uudet isä- 

ja äitihahmonsa ja samana vuonna kuin välirikko Wagnereihin tapahtui, Nietzsche kirjoitti-

kin seuraavaa Bayreuthissa vuonna 1872 ensi kerran kohtaamalle ystävälleen Malwida von 

Meysenbugille84: 

Antakaa minulle vähän tätä rakkautta [äidinrakkaus ilman äidin ja lapsen fyysistä si-
dettä], korkeasti kunnioitettu ystävättäreni, ja katsokaa minuun sellaisena joka, poi-
kana, tarvitsee sellaista äitiä, tarvitsee häntä niin paljon!85 

Ilmeisesti Malwida otti äidillisen roolin, koska vuosi myöhemmin Nietzsche kirjoitti hänelle:  

Ajattelen usein Teitä mitä lämpimimmällä rakkaudella useita kertoja joka tunti; niin 
paljon äidillisyyttä on annettu minulle etten voi koskaan unohtaa sitä. [ - - ]Pysykää 
minua varten sellaisena kuin olette ollut, sillä tunnen oloni paljon suojellummaksi ja 
varjellummaksi; toisinaan sellainen tyhjyyden tunne valtaa minut että tahdon huu-
taa86 

Nähdäkseni tällainen hätä ja tarve äidinrakkauteen kumpuavat juuri välirikosta Cosiman 

kanssa, josta oli tullut Nietzschelle eräänlainen äitihahmo.  

Nietzsche oli lapsuudessaan tottunut voimakastahtoisiin kristittyihin naisiin, 

ja Cosima kuului myös tähän kategoriaan. Cosiman voimakastahtoisuus näkyy hänen ajal-

leen epätyypillisissä henkilöhistorian valinnoissaan, jotka varmasti aiheuttivat aikanaan pa-

heksuntaa. Cosiman hahmo toi uskoakseni Nietzschen mieleen sekä nostalgisia muistoja 

kodin voimakastahtoisista kristillisistä naisista, että myös pahoja muistoja siitä, kuinka tu-

kahduttavaksi Nietzsche oli kotinsa kristillisen ilmapiirin kokenut.  Kerran vastaavanlaisesta 

                                                 
81 Hayman 1980, 131; Heikkinen 1933, 484. 
82 Kunnas 1981, 19. 
83 Hayman 1980, 203; Kunnas 1981, 19–20. 
84 Hollingdale 1999, 107. 
85 Kirje Malwida von Meysenbugille. 14.4.1876. Nietzsche 1969f, 142–143. Oma suomennokseni. 
86 Kirje Malwida von Meysenbugille. 13.5.1877. Nietzsche 1969f, 159. Oma suomennokseni.  
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tilanteesta irrottauduttuaan Nietzsche ei halunnut ottaa sitä riskiä, että joutuisi jälleen voi-

makastahtoisen kristityn naisen vallan alle. Tällaisten ajatusten puolesta puhuu nähdäkseni 

se, että vuoden 1887 kesällä Nietzsche kirjoitti muistikirjaansa, että rouva Wagner on syy-

pää aviomiehensä turmelemiseen. 87  Richard Wagner oli julkaissut oopperansa Parsifal libre-

ton vuonna 1877. Nietzschen näkemyksen mukaan Wagner oli luopunut Nibelungein sormus-

oopperasarjansa sankarillisesta maskuliinisuudesta Parsifalin feminiiniseksi myötätunnon 

ylistämiseksi.88 Nietzschen inhoama Wagnerin Parsifal-ooppera oli Nietzschen mukaan osoi-

tus siitä, kuinka Wagnerin maku oli alkanut muuttua Cosiman katolisen maun mukaiseksi. 

Tämä oli Nietzschen mielestä osoitus eräänlaisesta miehen ikuisesta heikkoudesta kaiken 

”iäti-naisellisen” edessä.89  

Nietzsche piti kristittyjä feminiinisinä ja Antiikin pakanallisia roomalaisia 

miehekkään ylhäisinä.90 Aivan kuin Nietzschen ihailema miehekäs ja pakanallinen antiikki 

oli hänen mielestään rappeutunut naisellisen kristinuskon turmelemana, samoin miehekkäi-

den sankarioopperoiden säveltäjä oli rappeutunut voimakastahtoisen kristillisen vaimonsa 

vaikutuksesta. Nietzsche pelkäsi, että näin olisi käynyt hänelle itselleenkin, ellei hän olisi 

vastustanut kristillisten naisten vaikutusta elämässään ja paennut ”naisellista” teologiaa 

”miehekkääseen” filologiaan. Aappo Heikkinen kiinnittikin huomiota Nietzschen myö-

hempään kostonhimoiseen Wagnerin elämänkäsityksen naismaisuuden korostamiseen. 91 

Vaikka Nietzsche oli konkreettisesti tekemisissä Cosima Wagnerin kanssa 

vain seitsemän vuotta vuodesta 1869 vuoteen 1876, Nietzsche jäi välirikonkin jälkeen kai-

paamaan Cosimaa ja heidän keskustelujaan, kuten on havaittavissa seuraavasta lainauksesta:  

Kuinka paljon haluaisinkaan puhua Frau Wagnerin kanssa — se on aina ollut yksi 
suurimmista nautinnoistani ja vuosien ajan minulta on riistetty se! 92 

Vaikka lopullisesta välirikosta ei tämän kirjeen kirjoitushetkellä ollut kulunut vuosia, se ker-

too nähdäkseni myös siitä, kuinka vähitellen kiristyneet välit Richardiin pakottivat Nietz-

schen luopumaan myös rouva Wagnerin seurasta ja syvällisistä keskusteluista hänen kans-

saan. Tunteiden pysyvyys näkyy myös Nietzschen jälkeensäjättämissä papereissa. Antiikista 

periytyvän tarun mukaan kreikkalaisen mytologian sankari Theseus hylkäsi häneen rakastu-

                                                 
87 Heikkinen 1933, 477–478. 
88 Bentley 1969, 85–86. 
89 Heikkinen 1933, 477–478. 
90 “Christen... Dies heimliche Gewürm, das sich in Nacht, Nebel und Zweideutigkeit an alle Einzelnen 
heranschlich und jedem Einzelnen den Ernst für wahre Dinge, den Instinktüberhaupt für Realitäten aussog, 
diese feige, feminische und zuckersüsse Bande hat Schritt für Schritt die “Seelen” diesem ungeheuren Bau 
entfremdet, — jene werthvollen, jene männlich-vornehmen Naturen, die in der Sache Rom’s ihre eigne Sache, 
ihren eignen Ernst, ihren eignen Stolz empfanden.” Nietzsche 1969a, 244. (A 1895) Suomennos: Nietzsche 
1995a, 89.  
91 Heikkinen 1933, 484. 
92 Kirje Malwida von Meysenbugille 1.7.1877. Nietzsche 1969f, 161. Oma suomennokseni. 
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neen Ariadne-neidon autiolle Naksoksen saarelle, josta hänet erään myyttitoisinnon mukaan 

pelasti ja otti vaimokseen Dionysos-jumala.93 Tämän tarinan valossa on mielenkiintoista, 

että sekä vuonna 1885 kirjoitetussa näytelmäfragmentissa nimeltä Naxos että teoksen Also 

sprach Zarathustra neljännen osan ”Ariadnen valitukseksi” vuonna 1888 uudelleentyöstetyssä 

”taikurin laulussa” Nietzsche yhdisti Wagnerin Theseukseen, Cosiman Ariadneen ja itsensä 

Dionysos-jumalaan.94 Nietzsche vaikuttaa haaveissaan olleen Dionysos-jumala, joka varas-

taisi Ariadne-Cosiman Theseus-Wagnerilta.95  

Osittain Nietzschen ihailu Cosimaa kohtaan saattoi alun perin johtua siitä, et-

tä hän oli Wagnerin vaimo, mutta huolimatta välirikosta Richard Wagneriin Nietzsche ajat-

teli Cosimasta aina myöhemminkin lämpimästi. Vasta Richard Wagnerin kuoltua Nietzsche 

uskaltautui kirjoittamaan tämän leskelle kirjeen, jossa hän kertoi Cosimalle aina pitäneensä 

ja pitävänsä tätä yhä naisena, jota hänen sydämensä eniten kunnioittaa.96 Todistusarvoltaan 

vähäisenä seikkana mainittakoon, että mielisairauteen vaivuttuaan Nietzsche uskoi olevansa 

naimisissa Cosima Wagnerin kanssa,97 ja kun Nietzsche myöhemmin vietiin mielisairaalaan, 

hän luuli Cosiman tuoneen hänet sinne. Lisäksi hän kirjoitti Cosimalle kirjeen, jossa Diony-

sokseksi itsensä harhaisesti mieltävä Nietzsche kertoi rakastavansa Cosimaa, jonka hän to-

sin mielisairautensa logiikan mukaisesti mielsi Ariadneksi, Dionysoksen lemmityksi.98 

Tapauksen salaperäisyyttä lisää tieto siitä, että kun Nietzschen sisar Elisabeth 

kirjoitti Nietzschen mielenterveyden romahtamisen jälkeen Cosimalle ja pyysi tätä lähettä-

mään Nietzscheltä saamansa kirjeet koottaviksi Nietzsche-arkistoon, Cosima tuhosi heti 

lähes kaikki Nietzschen lähettämät kirjeet. Jäljelle jäi vain yksitoista kirjettä ja ratkaisematon 

kysymys, oliko Nietzsche terveenä missään vaiheessa tunnustanut hänelle rakkauttaan.99 

Jotakin tulenarkaa kirjeissä on täytynyt olla, mutta nähdäkseni on kuitenkin vaarallista vetää 

liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä liittyikö kyseinen tulenarka materiaali nimen-

omaan Nietzschen tunteisiin Cosimaa kohtaan vai johonkin muuhun.  

Kuinka Cosima Wagner siis vaikutti Nietzschen naiseuskäsitykseen? Cosima 

voimakkaana naisena kiehtoi Nietzschen mielikuvitusta ja viehätti, mutta samalla toi Nietz-

schelle mieleen jo kotikasvatuksesta syntyneen pelon voimakkaasta kristillisestä alistavasta 

naisesta, joka turmelee ja alistaa valtaansa kaiken miehekkään.  

                                                 
93 Henrikson 1999, 355–356. 
94 Hayman 1980, 335. 
95 Bentley 1969, 76; Grundlehner 1986, 228. 
96 Hayman 1980, 261; Heikkinen 1933, 478. 
97 Diethe 1996, 35–36. 
98 Hayman 1980, 68, 335. Kirje Cosima Wagnerille. Tammikuu 1889. Nietzsche 1969f, 146. Oma suomen-
nokseni. 
99 Macintyre 2002, 225. 
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1.3. Ihastumisia ja avioliittosuunnitelmia 

 

Huolimatta siitä, että Nietzschen kirjoituksista on löydettävissä useita varsin kärkeviäkin 

kommentteja naisista, vaikuttaa selvältä, että Nietzsche kuitenkin kaipasi naisia ja piti heitä 

viehättävinä: 

Kun mies seisoo oman pauhunsa keskellä, yritysten ja suunnitelmien tyrskyssä: silloin 
hän myös näkee ohitsensa liitävän hiljaisia taiallisia olentoja, joiden onnea ja hiljai-
suutta hän kaipaa, — he ovat naisia.100 

Nietzschen elämäkerturit ovat kartoittaneet useita Nietzschen ihastuksia hänen elämänsä 

aikana. Ensimmäinen tyttö, johon Nietzsche vaikuttaa ihastuneen oli Anna Redtel, erään 

hänen koulukaverinsa sisar. Ensi-ihastus tapahtui vuoden 1863 syyskuussa. Pienestä ihas-

tumisesta voidaan puhua myös Nietzschen ystävän Paul Deussenin sisaren Marie Deusse-

nin kohdalla.101 Ylioppilasvuosinaan Nietzsche ihastui muun ylioppilasjoukon mukana mil-

loin kuhunkin taiteilijattareen102 ja elämänsä aikana tekemillään pitkillä junamatkoilla Nietz-

sche tutustui moniin naisiin ja ihastui näillä matkoilla ainakin Isabella von Pahleniin ja erää-

seen viehättävään ballerinaan. Vuoden 1874 kesällä Nietzsche kertoi kirjeessä kiinnittäneen-

sä positiivista huomiota neiti Bertha Rohrin ulkonäköön. Nietzsche-tutkija Carl Bernoullin 

mukaan neiti Rohria pidettiin 1870-luvulla Baselin seurapiirien kaunottarena.103  

Lukuisista ihastumisistaan huolimatta Nietzsche ei kuitenkaan avioitunut. 

Aappo Heikkinen on kiinnittänyt huomiota siihen, että professuurin saavuttaminen Baselis-

sa olisi tehnyt avioitumisen mahdolliseksi, mutta Nietzsche ei ottanut askelia tähän suun-

taan.104 Nähdäkseni avioitumishaluista vaikuttaisi kertovan vuonna 1874 Nietzschen kirjees-

sään Malwida von Meysenbugille esiintuoma ajatus, jossa hän pian toivoo löytävänsä hyvän 

vaimon ja on sitä mieltä, että vaimon löydettyään hän katsoisi toiveensa elämälle täytetyik-

si.105 Toisaalta kuitenkin keväällä 1875 Nietzsche kirjoitti ystävälleen Carl von Gersdorffille, 

että hän on paljon harkinnut kysymystä miehestä ja naisesta ja varoittaa tätä avioliitosta 

kauhistellen sitä, kuinka miehet ”sidottuina alempaan olentoon” menevät alaspäin. 106 

Vaikuttaisi nähdäkseni siltä, että irrottauduttuaan kotinsa naisten vallasta, joka 

hänen oman tulkintansa mukaan pyrki tukahduttamaan hänen ajatuksenvapauttaan, Nietz-

sche oli haluton ottamaan sitä riskiä, että nainen pääsisi toista kertaa rajoittamaan hänen 

                                                 
100 „Wenn ein Mann inmitten seines Lärmes steht, inmitten seiner Brandung von Würfen und Entwürfen. Da 
sieht er auch wohl stille zauberhafte Wesen an sich vorübergleiten, nach deren Glück und Zurückgezogenheit 
er sich sehnt, — es sind die Frauen.“ Nietzsche 1973, 100–101. (FW II 1882) Suomennos: Nietzsche 1997, 72. 
101 Hayman 1980, 52, 59; Hollingdale 1999, 29. 
102 Heikkinen 1933, 89. 
103 Hayman 1980, 59, 191; Heikkinen 1933, 93. 
104 Heikkinen 1933, 89. 
105 Kirje Malwida von Meysenbugille. 15.10.1874. Nietzsche 1969f, 129. 
106 Heikkinen 1933, 90. 
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ajatteluaan. Tästä vaikuttaisi mielestäni kertovan se, että Nietzsche rinnastaa eräässä kirjoi-

tuksessaan sen, kuinka äidit suojelevat lapsiaan tuskilta näiden omaksi vahingoksi siihen, 

kuinka kunnianhimoisten miesten vaimot eivät voi tottua näkemään miehiään kärsivinä ja 

nälkäisinä, vaikkakin tämä voi olla vain merkki siitä että he tulevat saavuttamaan päämää-

ränsä. Nietzschen mukaan naiset vehkeilevät aviomiestensä korkeampia sieluja vastaan ja 

haluavat houkutella heidät pois suuresta tulevaisuudestaan tuskattoman ja mukavan nyky-

hetken vuoksi.107 Käsitys siitä, että nainen turmelee suuren miehen, on toistuva teema 

Nietzschen kirjoituksissa: 

Siten kavahtaa filosofi avioliittoa sekä sitä mikä tahtoo siihen suostuttaa — avioliittoa 
esteenä ja onnettomuutena optimiin johtavalla tiellään. Kuka suuri filosofi onkaan 
tähän mennessä ollut vaimon mies?108 

Sama linja jatkuu myös toisaalla:  

Järki meni 
 

Tuo nainen jostain henkevyyttä sai./Mies järjen menetti; hän naisen nai./Hän sortui 
touhuun turhaan, halpamaiseen,/ ja päänsä mäntyyn löi — ei, ei! Vaan naiseen! 109 

Nietzschen mukaan filosofi tunnetaan siitä, että hän karttaa kuuluisuutta, ruhtinasta ja nai-

sia. Tämä ei kuitenkaan Nietzschen mukaan tarkoita sitä, etteivätkö nämä tulisi filosofin 

luokse.110 Nähdäkseni Nietzschen ajatus siitä, että nainen turmelee suuren miehen, on var-

sin pitkälti peräisin siitä, miten Cosima turmeli Nietzschen tulkinnan mukaan Wagnerin, 

mitä käsittelin edellisessä pääluvussa.  

Vapaudenkaipuun ja voimakkaan turmelevan naisen pelon lisäksi on Nietz-

schen kirjoituksissa kuitenkin havaittavissa myös rakkaudenkaipuuta ja yksinäisyyttä. Nietz-

sche kertoo kärsineensä aina varhaisimmasta lapsuudestaan lähtien yksinäisyydestä.111 Ystä-

välleen Franz Overbeckille Nietzsche kirjoitti, että kiitos Overbeckin vaimon hänellä ovat 

asiat ”sata kertaa paremmin” kuin Nietzschellä. ”Teillä on pesä yhdessä; minulla on, par-

                                                 
107 “Für die Ferne blind. — Ebenso wie die Mütter eigentlich nur Sinn und Auge für die augen- und sinnfälligen 
Schmerzen ihrer Kinder haben, so vermögen die Gattinnen hoch strebender Männer es nicht über sich zu 
gewinnen, ihre Ehegenossen leidend, darbend und gar missachtet zu sehen, — während vielleicht alles diess 
nicht nur die Wahrzeichen einer richtigen Wahl ihrer Lebenshaltung, sondern schon die Bürgschaften dafür 
sind, dass ihre grossen Ziele irgendwann einmal erreicht werden müssen. Die Frauen intriguiren im Stillen 
immer gegen die höhere Seele ihrer Männer; sie wollen dieselbe um ihre Zukunft, zu Gunsten einer schmerz-
losen, behaglichen Gegenwart, betrügen.“ Nietzsche 1967, 290–291. (MA 1878) 
108 „Dergestalt perhorreszirt der Philosoph die Ehe sammt dem, was zu ihr überreden möchte, — die Ehe als 
Hinderniss und Verhängniss auf seinem Wege zum Optimum. Welcher grosse Philosoph war bisher verhei-
rathet?“ Nietzsche 1968c, 368. (GM 1887) Suomennos: Nietzsche 2007a, 103. 
109 „Den Kopf verloren. Sie hat jetzt Geist — wie kam’s, dass sie ihn fand? Ein Mann verlor durch sie jüngst den 
Verstand, Sein Kopf war reich vor diesem Zeitvertreibe: Zum Teufel gieng sein Kopf — nein! nein! zum 
Weibe!“ Nietzsche 1973, 36. (FW I 1882) Suomennos: Nietzsche 1997, 24. 
110 „ Man erkennt einen Philosophen daran, dass er drei glänzenden und lauten Dingen aus dem Wege geht, 
dem Ruhme, den Fürsten und den Frauen: womit nicht gesagt ist, dass sie nicht zu ihm kämen.„ Nietzsche 
1968c, 372. (GM 1887) Suomennos: Nietzsche 2007a, 106.  
111 Kirje Malwida von Meysenbugille. 1884. Nietzsche 1969f, 228.  
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haimmillaankin, luola.” 112 Kaksi vuotta myöhemmin Nietzsche kirjoittaa Overbeckille yksi-

näisyydestään ja rakkaudenkaipuustaan pitäen niitä kuitenkin välttämättöminä filosofin kut-

sumukselleen: 

Enempää “kauniita asioita” ei voi odottaa minulta: ei sen enempää kuin pitäisi odot-
taa kärsivän ja nälkäänäkevän eläimen hyökkäävän saaliinsa kimppuun arvokkaasti. 
Jatkuva puute todella virkistävästä ja parantavasta inhimillisestä rakkaudesta, absurdi 
eristys, mihin se johtaa, tehden melkein minkätahansa jäänteen yhteydestä ihmisiin 
pelkästään joksikin joka haavoittaa—tämä on kaikki hyvin pahaa tosiaankin ja oikein 
vain itsessään, sillä ollen oikeus olla välttämätöntä.113 

Tällainen ristiriita vapaudenkaipuun ja rakkaudenkaipuun välillä on nähdäk-

seni yksi Nietzschen persoonallisuuden pitkäkestoisimmista piirteistä. Heinäkuussa vuonna 

1887 Nietzsche kirjoittaa naimisiin menemisen olevan tyhmyyttä, joka riistäisi häneltä hä-

nen riippumattomuutensa, jota hän kuvaa jopa verisesti hankituksi. Oletan, että hän tällä 

viittaa sukunsa kristillisten naisten kanssa käymäänsä kamppailuun ammatinvalinnasta ja 

elämänkatsomuksesta. Nietzsche valitsee omien sanojensa mukaan ennemmin jopa kurjuu-

den, sairauden ja pelättynä olemisen kuin sopeutumisen keskinkertaiseen porvalliseen ar-

keen. Nietzsche kokee, että avioliitto rajoittaisi hänen ilmaisuvapauttaan tuhoisasti hänen 

joutuessaan ottamaan huomioon vaimonsa, lastensa ja vaimon suvun tarpeet, asuinympäris-

tönsä ja Europan valtion kansalaisen velvollisuudet. Nietzsche toisaalta tunnustaa sisällään 

vallitsevan ristiriidan kahden vastakkaisen tarpeen välillä. Hän kertoo, että vaikka radikaali-

na filosofina hän mielestään tarvitsee vapauden ammatista, vaimosta ja lapsesta, ystävistä, 

seurapiiristä, isänmaasta, kotiseudusta, uskonnosta, rakkaudesta ja vihasta, hän tuntee edellä 

mainitut ”vapaudet” puutteiksi inhimillisenä olentona.114 

Pidän todennäköisenä, että Nietzscheä kannusti uudestaan avioliittokysymyk-

sen pohdintaan kahden hänen läheisimmän ystävänsä Franz Overbeckin ja Erwin Rohden 

avioituminen vuonna 1876.115 Edellisenä vuonna Nietzsche oli kirjoittanut ystävälleen Carl 

von Gersdorffille Erwin Rohden rakastumisesta halveksivasti:  

hänen [Rohden] elämänsä pyörii nuoren tytön ympärillä—taivas varjelkoon sinua ja 
minua sellaiselta kohtalolta!116 

Kuitenkin Rohden avioiduttua Nietzsche kirjoitti hänelle kirjeen, josta käy ilmi, että Nietz-

sche oli Rohdelle kateellinen siitä onnesta, jonka hän oli löytänyt nuoren vaimonsa kanssa:  

kun vastikään kirjoitin jollekulle että “Rohden nuori vaimo on äärimmäisen viehät-
tävä henkilö, jonka jalo sielu paistaa läpi jokaisessa piirteessä,” vuodatin jopa kyyne-
leitä—en tiedä pätevää syytä miksi. Kysytään psykologeilta eräänä päivänä; he tulevat 
selittämään lopulta että se on kateus, joka saa minut tuntemaan kaunaa onnestasi.117 

                                                 
112 Kirje Franz Overbeckille keväällä 1886. Nietzsche 1969f, 252. 
113 Kirje Franz Overbeckille. 3.2.1888. Nietzsche 1969f, 282. Oma suomennokseni. 
114 Heikkinen 1933, 97. 
115 Heikkinen 1933, 90. 
116 Kirje Carl von Gersdorffille. 26.9.1875. Nietzsche 1969f, 135. Oma suomennokseni. 
117 Kirje Erwin Rohdelle. August 28.8.1877. Nietzsche 1969f, 163. Oma suomennokseni. 
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Kuten jo mainitsin, Nietzschen ystävä Franz Overbeck meni kihloihin tammikuussa 1876 ja 

hän avioitui seuraavana syksynä.118 Nietzsche tunsi uskoakseni olonsa yksinäiseksi välien 

viiletessä Wagneriin ja Overbeckin omistautuessa nuorikolleen. Huhtikuun kuudentena 

vuonna 1876 Nietzsche esiteltiin Genevessä kaksikymmenkolmevuotiaalle laulajattarelle 

Mathilde von Trampedachille. Neljä päivää myöhemmin Nietzsche yllättäen kosi Mathildea 

kirjeitse saaden rukkaset. Nietzsche pahoitteli ja pyysi anteeksi yllättävää kosintaansa huhti-

kuun 15. päivänä kirjoitetussa kirjeessään kertoen kärsineensä paljon ajatellessaan ”julmaa, 

väkivaltaista” menettelyään eikä tiedä kuinka voisi puolustella sitä.119 Nietzschen kosintakir-

je neiti Trampedachille kuului olennaisilta osiltaan seuraavasti ja mielestäni on mielenkiin-

toista, kuinka vapaudenkaipuu korostui kosintakirjeessäkin:  

Tuletteko vaimokseni? Rakastan Teitä ja minusta tuntuu, että jo kuulutte minulle. Ei 
sanaakaan tunteideni äkillisyydestä! Ainakin ne ovat viattomia; joten ei ole mitään 
anteeksiantoa vaativaa. Mutta haluaisin tietää tunnetteko kuten minä—että emme 
ole koskaan olleet toisillemme vieraita, emme hetkeäkään! Ettekö Tekin ajattele, että 
liittyessämme yhteen me molemmat olisimme parempia ja vapaampia kuin kumpi-
kaan voisi olla yksin—ja niin excelsior? Rohkenetteko tulla kanssani, kuin sellaisen 
kanssa, joka pyrkii koko sydämestään muuttumaan paremmaksi ja vapaammaksi? 
Kaikille elämän ja ajatuksen poluille?120  

Ronald Hayman on esittänyt Mathilden kieltävään vastaukseen seuraavanlaisen uskoakseni 

pätevän selityksen: hänen mukaansa on mahdollista, että Mathilde oli jo tuossa vaiheessa 

liian kiintynyt kapellimestari Hugo von Sengeriin, naimisissa olevaan mieheen, joka oli 

Nietzscheä yhdeksän vuotta vanhempi ja Mathildea 18 vuotta vanhempi. Kaksi vuotta 

myöhemmin von Senger nimittäin erosi vaimostaan ja yksitoista kuukautta sen jälkeen hän 

nai oppilaansa Mathilden.121 Nietzsche valitsi kosintakirjeensä kuriiriksi von Sengerin, mikä 

kertoo siitä, että hän ei tiennyt von Sengerin ja Trampedachin suhteesta.122  

Christine Allen huomauttaakin, että neiti von Trampedachin ja Nietzschen 

välillä näyttää olleen vähän henkilökohtaista kontaktia ja torjutuksi tuleminen ei näyttänyt 

vaikuttavan Nietzscheen juurikaan.123 Toukokuun 26. päivä nimittäin Nietzsche kirjoitti 

ystävälleen Carl von Gersdorffille kirjeen, jossa hän kertoo pohjimmiltaan vihaavansa rajoi-

tuksia ja sidotuksi tulemista koko sivistyneeseen asiainjärjestykseen niin paljon, että tuskin 

voi olla naista, joka olisi kyllin vapaamielinen seuratakseen häntä. 124 Aappo Heikkisen mu-

kaan Nietzschen ystävien Franz Overbeckin ja Erwin Rohden avioituiminen saattoi osal-

taan luoda Nietzschelle sosiaalisia paineita ja vaikuttaa Trampedachille esitettyyn avioliitto-

                                                 
118 Grundlehner 1986, 64. 
119 Grundlehner 1986, 64; Kirje Mathilde Trampedachille.11.4.1876. Nietzsche 1969f, 141. 
120 Kirje Mathilde Trampedachille. 11.4. 1876. Nietzsche 1969f, 141. Oma lihavointini ja suomennokseni. 
121 Hayman 1980, 184. 
122 Hollingdale 1999, 95. 
123 Allen 1979, 126. 
124 Grundlehner 1986, 65; Heikkinen 1933, 91; Mathilde Trampedachille. 11.4.1876. Nietzsche 1969f, 141. 
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tarjoukseen. Hänen mukaansa Mathilde Trampedachin kosinnassa oli kysymys lyhyestä 

haihtuvasta unelmasta elämäntoverista, joka kenties voisi ymmärtää yksilöllistä vapauttaan 

hermostuneesti vaalivaa yksineläjää, joka uneksii suuresta elamänkutsumuksesta. Nietz-

schen ystävän Frans Overbeckin vaimon mukaan Nietzsche haaveilikin avioliiton ulkopuo-

lella pysyvästä, henkisesti intohimoisesta suhteesta.125 

Nietzsche vaikutti ajattelevan avioliittoa 1870-luvun jälkipuoliskolla. Hän kosi 

Mathilde von Trampedachia vuonna 1876 ja kirjoitti vuonna 1878 teokseensa Menschliches, 

Allzumenschliches osan ”Vaimo ja lapsi” (Weib126und Kind).127  

Nietzschen mukaan järki ja luonto suosittelevat miehelle useita avioliitoja. 

Kaksikymmentäkaksivuotiaana hänen tulisi naida häntä henkisesti ja moraalisesti ylempi 

vanhempi tyttö, joka voi auttaa häntä voittamaan nuoruuden haasteet. Myöhemmin tämän 

naisen tulisi vetäytyä äidilliseen rooliin ja rohkaista miestä nelikymmenvuotiaana solmimaan 

avioliiton nuoren tytön kanssa, jonka kasvatuksen hän puolestaan ottaa vastuulleen. Kaksi-

kymmenvuotiaana avioliitto on Nietzschen mukaan välttämätön instituutio, kolmikymmen-

vuotiaana hyödyllinen muttei välttämätön, mutta myöhempinä ikävuosina usein vahingolli-

nen ja edistää miehen henkistä rappeutumista.128 

Vuonna 1877 Nietzsche harkitsi taloudellisesti turvattua avioliittoa. Kirjees-

sään Malwida von Meysenbugille Nietzsche ilmoitti, että hän aikoi löytää vaimon syksyyn 

mennessä.129 Nietzsche pohti kirjeessään Elisabethille, että hänen professorina olonsa Base-

lissa ei voi jatkua kovin pitkään ja että hän aikoi vuoden 1878 pääsiäiseen mennessä löytää 

varakkaan vaimon. Nietzsche piti vaimokandidaateista Alexander Herzenin tytär Natalie 

Herzeniä älyllisten ominaisuuksiensa puolesta sopivimpana.130 On mielenkiintoista, että 

Nietzsche siis piti naisen älykkyyttäkin merkittävänä.  

Idean avioliitosta varakkaan naisen kanssa esitti Heikkisen131 ja Haymanin132 

mukaan Malwida von Meysenbug, jonka kanssa Nietzsche vietti talven 1876–77 Sorrentos-

                                                 
125 Heikkinen 1933, 90, 92, 102. 
126 ”das Weib” akka, nainen, vaimo, ei vielä Nietzschen aikana sisältänyt negatiivista ”akka”- konnotaatiota. 
127 Allen 1979, 126. 
128 ”Wenn man sich über die Ansprüche der Sitte einmal in gedanken hinwegsetzt, so könnte man wohl erwä-
gen, ob nicht Natur und Vernunft den Mann auf mehrfache Verheirathung nach einander anweist, etwa in 
der Gestalt, dass er zuerst im Alter von zwei und zwanzig Jahren ein älteres Mädchen heirathet, das ihm geis-
tig und sittlich überlegen ist und seine Führerin durch die Gefahren der zwanziger Jahre (Ehrgeiz, Hass, 
Selbstverachtung, Leidenschaften aller Art) warden kann. Die Liebe dieser würde später ganz in das Mütterli-
che übertreten, und sie ertrüge es nicht nur, sondern förderte es auf die heilsamste Weise, wenn der Mann in 
den dreissiger Jahren mit einem ganz jungen Mädchen eine Verbindung eingienge, dessen Erziehung er selber 
in die Hand nähme. — Die Ehe ist für die zwanziger Jahre ein nöthiges, für die dreissiger ein nützliches, aber 
nicht nöthiges Institut: für das spätere Leben wird sie oft schädlich und befördert die geistige Rückbildung 
des Mannes.” Nietzsche 1967, 284–285. (MA 1878) 
129 Nietzsche 1969f, 153; Kirje Malwida von Meysenbugille. 1.7.1877. Nietzsche 1969f, 160.  
130 Hayman 1980, 193; Kirje Elisabeth Nietzschelle. 25.4.1877. Nietzsche 1969f, 156.  
131 Heikkinen 1933, 95. 
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sa. Malwida von Meysenbug ja Nietzschen sisar Elisabeth olivat Heikkisen mukaan aina 

avioliittokysymyksen käytännöllisessä pohdinnassa mukana. Heikkisen mukaan erityisesti 

vuonna 1877 avioliittoa harkittiin hyvin perusteellisesti, mutta varsin tunnekylmästi keskus-

tellen vaimokandidaattien iästä ja varallisuudesta. Nietzsche kuitenkin kirjeessään huomaut-

ti, että vaikka pitääkin naimisiinmenoa toivottavana myös hyvin epätodennäköisenä. Nietz-

sche oli tuohon aikaan kolmekymmentäkaksivuotias ja sairasteleva, ja Heikkinen näkemyk-

seni mukaan aivan oikein epäilee, että avioliittoajatuksen taustalla oli Nietzschen halu pro-

fessorin tehtävistä vapauduttuaan keskittyä henkiseen luomistyöhön taloudellisesti turvatun 

avioliiton kautta.133  

Aappo Heikkinen on havainnut, että Nietzsche alkoi jälleen vakavasti pohtia 

avioliittoa neljäkymmenviisivuotiaana, jolloin hän oli jo sairas ja hoitoatarvitseva. Nietzsche 

suunnitteli tuolloin alkuvuodesta 1885 aloilleen asettumista Genovaan ja taloudenhoitajatta-

ren palkkaamista. Tässä yhteydessä Nietzsche pohti, että järkevintä olisi ottaa taloudellinen 

vaimo, joka voisi auttaa Nietzscheä elämäntehtävänsä suorittamisessa. Tässä tulkintani mu-

kaan näkyy Nietzschen taipumus ajatella, että naisten tehtävä on arkielämän rutiineista huo-

lehtimalla vapauttaa miehet korkean kulttuurin luomiseen, mistä lisää alaluvussa 2.3. Nietz-

sche kuitenkin hylkäsi avioliittosuunnitelmansa, koska piti epätodennäköisenä sitä, että löy-

täisi vaimon, joka täyttäisi hänen kriteerinsä. Nietzschen mukaan hyvän vaimon tulisi olla 

”nuori, hyvin iloinen, hyvin reipas ja vähän tai ei ensinkään ”sivistynyt”! ja sitäpaitsi hyvä ta-

loudenhoitajatar omasta taipumuksesta.” Nietzsche päätti luettelon huudahdukseen: ”Voila! 

kas siinä Sinulle nauramista!” Pari kuukautta myöhemmin Nietzschen äidin ehdottama avio-

liitto pojalleen loukkasi Nietzscheä syvästi. Hän torjui avioliiton jyrkin sanoin ja piti edellisiä 

vuosia osoituksena siitä, että hänen on luovuttava rakkaudesta ja ystävyydestä. Nietzsche 

esitti paheksuntansa äidin painostukselle avioliiton suhteen, riippumattomuudentarve ko-

rostui jälleen ja Nietzsche piti palvelijattaren palkkaamista toivottavampana. Vaikka Nietz-

sche hylkäsi näin jyrkästi ajatukset avioliitosta, Heikkinen kuitenkin on havainnut, että hän 

otti avioliittokysymyksen uudelleen esille vuoden 1886 alussa ja esitti mieluisan vaimon 

kriteerit varsin samankaltaisina kuin vuotta aiemmin »hauska, soma, vielä varsin nuori, ja 

yleensä urhoollinen pikku olento à la Irene Seydlitz.”134 Irene von Seydlitz oli kirjailija Rein-

hardt von Seydlitzin vaimo, johon Nietzsche oli myös vähän ihastunut.135  

Merkittävä ihastuminen Nietzschen elämässä tapahtui vuoden 1876 kesällä 

Wagnerin Bayreuth-näytösten aikana. Ihastumisen kohde oli pariisilainen rouva Louise Ott. 

                                                                                                                                               
132 Hayman 1980, 193. 
133 Heikkinen 1933, 95. 
134 Heikkinen 1933, 95–97. 
135 Hayman 1980, 193. 
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Nietzsche-tutkijat Charles Andler ja Hellmut Walther Brann136 puhuvat tässä yhteydessä 

jopa rakastumisesta. Myöhemmin Nietzsche kirjoitti rouva Ottille Baselista: “Ympärilläni 

pimeni kun lähdit Bayreuthista: minusta tuntui siltä kuin joku olisi riistänyt minulta valon.” 

Nietzsche kuitenkin teki selväksi, että hän ei toivonut rakkaussuhdetta, olihan rouva Ott 

naimisissa ja hänellä oli lapsi. Rouva Ottille kirjoittamissaan kirjeissä Nietzsche puhuu vas-

tenmielisyydestään laittomia suhteita kohtaan ja selkeästi korostaa tunteidensa veljellisyyttä. 

“Ajattelen teitä sellaisella veljellisellä kiintymyksellä että voisin rakastaa puolisoanne siksi 

että hän on Teidän puolisonne.“.137 Nietzsche muistelee lähtöään Bayreuthista ja rouva Ottia 

myöhemmin omaelämäkerrassaan seuraavasti: 

Joka tapauksessa poistuin pikavauhtia kaiken tuon keskeltä muutaman viikon kulut-
tua, vaikka eräs viehättävä pariisitar yrittikin lohdutella minua.138 

Aappo Heikkisen tulkinnan mukaan Nietzschen ihastumiseen rouva Ottiin vaikutti juuri 

tapahtunut välirikko Wagnerin kanssa. 139 Nietzschen omien sanojen mukaan melkein kaikki 

hänen ihmissuhteensa olivat seurausta eristyksen tunteen hyökkäyksistä.140 Charles Andlerin 

mukaan kerrottiin, että Nietzsche oli ihastumassa rouva Ottiin niin kauan kuin luuli hänen 

olevan naimaton, mutta kun tilanne selvisi, kääntyi tunne »veljelliseksi sydämellisyydeksi»141  

Nietzsche kärsi nähdäkseni lapsuudestaan asti juontavasta syvälle juurtunees-

ta yksinäisyyden tunteesta ja rakkaudenkaipuusta, josta irrottautumisyritykset johtivat usei-

siin ihastumisiin. Toisaalta Nietzsche pelkäsi vaimon ja perheen rajoittavan hänen vapaut-

taan ajattelijana. Nietzsche oli joutunut taistelemaan naisia vastaan saavuttaakseen ajatuk-

senvapauden eikä hän halunnut, että mahdollinen vaimo riistäisi sitä häneltä. Nietzschen 

ihanteena olikin henkisesti intohimoinen avioliiton ulkopuolella pysyvä suhde, joka lievittäi-

si hänen yksinäisyyttään, mutta ei riistäisi hänen vapauttaan. Nietzsche pohti avioliittoa 

myös taloudelliselta kannalta. Taloudellisesti turvattu avioliitto olisi turvannut Nietzschen 

filosofisen toiminnan. Nietzsche olisi myös tarvinnut vaimoa sairaanhoitajakseen huolehti-

maan hänen alati huononevasta terveydestään ja vapauttamaan hänet kirjoitustyöhön. 

 

 

 

                                                 
136 Brann 1931, 20. 
137 Hayman 1980, 189; Heikkinen 1933, 93. 
138 ”Genug, ich reiste mitten drin für ein paar Wochen ab, sehr plötzlich, trotzdem dass eine charmante Pa-
riserin mich zu trösten suchte.” Nietzsche 1969d, 322. (EH 1908) Suomennos: Nietzsche 2002, 94. 
139 Heikkinen 1933, 94. 
140 Kirje Elisabeth Nietzschelle. 20.5.1884. Nietzsche 1969f, 241.  
141 Heikkinen 1933, 94. 
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1.4. Venäläinen kotka ja antisemiittinen hanhi 

 

Tämän runon [”An den Schmertz”] on kirjoittanut ystäväni Lou, josta et ole vielä 
kuullut. Lou on venäläisen kenraalin tytär, ja hän on kaksikymmenvuotias; hän on 
terävä kuin kotka ja urhea kuin leijona - - Hän on mitä hämmästyttävimmin hyvin 
valmistettu minun ajattelutavalleni ja ideoilleni. Rakas ystävä, teet varmasti meille mo-
lemmille sen kunnian, että pidät suhteestamme kaukana rakkaussuhteen ajatuksen. 
Olemme ystäviä, ja aion pitää tämän tytön ja tämän luottamuksen minuun pyhänä.142 

Näin esitteli Nietzsche vuoden 1882 heinäkuussa kirjoittamassaan kirjeessä ystävälleen Pe-

ter Gastille uuden tuttavuutensa, johon hän oli tutustunut vajaa kolme kuukautta sitten 

Rooman Pietarinkirkossa.143 Vaikka Nietzsche vakuuttikin tunteidensa platonisuutta, kysei-

sestä venäläisestä tuli yksi Nietzschen elämän merkittävimmistä naishahmoista.144 

Nietzschen ystävä Paul Rée oli tavannut Roomassa nuoren Lou Salomén, jo-

ka oli venäläisen kenraalin kaksikymmentäyksivuotias tytär. Poikkeuksellisen kauniiksi ja 

älykkääksi luonnehdittu tyttö oli saanut jo kotimaassaan erään opettajansa avioliiton epä-

varmalle pohjalle, ja myöhemmin hän oli vielä vetoava sellaisiin suurmiehiin kuin Sigmund 

Freudiin ja Rainer Maria Rilkeen. Muutama päivä Nietzschen ja Loun ensitapaamisesta Pie-

tarinkirkossa, Rée — saatuaan muuten jonkin aikaa sitten itsekin Salomélta kielteisen pää-

töksen omaan avioliittotarjoukseensa — esitti Loulle Nietzschen kosinnan, joka hylättiin. 

Nietzsche syyllistyi tässä samankaltaiseen virheeseen kuin Mathilde von Trampedachiakin 

kosiessaan, molemmissa kosinnoissa kosinnan välittäjä oli itsekin rakastunut kosittavaan. 

Myöhemmin Nietzsche yritti kosintaa uudelleen tällä kertaa henkilökohtaisesti, ja sai saman 

vastauksen. Torjutuksitulemisesta huolimatta Rée, neiti Salomé ja Nietzsche suunnittelivat 

asumista ja opiskelemista saman katon alla platonisessa asuinkumppanuudessa.145 

Nietzschen ja Lou Salomén tuttavuus alkoi keväällä 1882. Saman vuoden 

tuotoksia on myös teos Die Fröhliche Wissenschaft,146 jossa on Nietzschen naiseuskäsityksessä 

havaittavissa merkittävä muutos naismyönteisempään suuntaan. Tämä näkyy sekä lauseessa 

”emme voi olla kyllin lempeitä naisia kohtaan! ”147 että seuraavassa aforismissa: 

Herrojen herrattaret. — Syvä mahtava alttoääni, jollaisen kuulee joskus teatterissa, avaa 
yhtäkkiä esiripun mahdollisuuksien edestä, joihin emme yleensä usko: me uskomme 
nyt, että jollakin maailman kulmalla voi olla ylevillä, sankarillisilla, kuninkaallisilla sie-
luilla varustettuja naisia, jotka ovat kykeneviä ja valmiita suurenmoisiin kohteluihin, 
päätöksiin ja uhrauksiin, kykeneviä ja valmiita hallitsemaan miehiä, koska heissä on 

                                                 
142 Kirje Peter Gastille. 13.7.1882. Nietzsche 1969f, 186. Oma suomennokseni. 
143 Hayman 1980, 245. 
144 Allen 1979, 125; Bentley 1969, 85. 
145 Hayman 2000, 31, 246; Kunnas 1981, 23; Macintyre 2002, 166. 
146 Allen 1979, 126. 
147 “man kann nicht mild genug gegen die Frauen sein!“ Nietzsche 1973, 105. (FW II 1882) Suomennos: 
Nietzsche 1997, 76. 
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se, mikä on miehessä parasta, sukupuolen tuolla puolen, tullut ilmieläväksi ihanteek-
si.148 

Viitteitä siitä, että kyseinen aforismi on neiti Salomén innoittama, antaa nähdäkseni Nietz-

schen Malwida von Meysenbugille kesällä 1882 kirjoittama kirje, jossa hän kuvaa Loun sie-

lua sankarilliseksi.149 Nietzsche kertoi myös kirjeessään Loulle tuntevansa hänessä ”kaikki 

korkeamman sielun kuohunnat”150 On mielenkiintoista, että yllä lainatussa aforismissa 

Nietzsche puhui naisista, joissa ”se, mikä on miehessä parasta, sukupuolen tuolla puolen, 

on tullut ilmieläväksi ihanteeksi” Useissa kirjeissään Nietzsche nimittäin esitti ajatuksen, että 

Lou Saloméa ei vedä eteenpäin ”ikinaisellinen” vaan ”ikimiehinen”151 ja kutsui tätä jopa 

”pseudoneidoksi”152 Joka tapauksessa Nietzsche arvioi Loun hyvin korkealle ja kutsui tätä 

jopa ”kaikista naisista älykkäimmäksi”,153 ja toivoi neiti Salomésta itselleen vaimon lisäksi 

myös opetuslasta ja filosofisen perintönsä jatkajaa.154 

Nietzschen sisar Elisabeth teki kaikkensa etäännyttääkseen veljensä Lou Sa-

lomén epämoraaliseksi tulkitsemastaan vaikutuksesta. Hän ilmoitti äidilleen, että Friedrich 

seurusteli ”ilmeisen vapaamielisten ja moraalittomien ihmisten” kanssa.155 Nietzschen äiti ja 

sisko painostivat Nietzscheä lopettamaan suhteensa Lou Saloméen. Tämä johtui Salomén 

”vapautuneesta” elämäntyylistä elää ja matkustaa miesten kanssa vapaasti.156 Erään Saloméa 

koskevan riidan aikana Franziska kutsui jopa poikaansa häpeäksi pastori-isänsä haudalle. 157  

Tämä selkkaus ei mielestäni voinut olla jättämättä jälkiä myös Nietzschen 

suhteeseen äitiinsä ja sisareensa. Niinpä Nietzsche kirjoittikin maaliskuussa 1883 ystävälleen 

Frans Overbeckille kirjeen, jossa hän kertoi muun muassa, että hän ei pidä äidistään, että 

Elisabethin ääni kuulostaa hänestä epämiellyttävältä ja että heidän kanssaan oleminen tekee 

hänet aina sairaaksi. Nietzschen mukaan hän on tuskin koskaan riidellyt omaistensa kanssa, 

koska hän tietää kuinka tulla toimeen heidän kanssaan, mutta kertoo, että se ei sovi hänel-

le.158 Marraskuun 1882 loppuun mennessä Nietzsche lopetti kirjeenvaihdon Elisabethin 

                                                 
148 “Die Herrinnen der Herren. — Eine tiefe mächtige Altstimme, wie man sie bisweilen im Theater hört, zieht 
uns plötzlich den Vorhang vor Möglichkeiten auf, an die wir für gewöhnlich nicht glauben: wir glauben mit 
Einem Male daran, dass es irgendwo in der Welt Frauen mit hohen, heldenhaften, königlichen Seelen geben 
könne, fähig und bereit zu grandiosen Entgegnungen, Entschliessungen und Aufopferungen, fähig und bereit 
zur Herrschaft über Männer, weil in ihnen das Beste vom Manne, über das Geschlecht hinaus, zum leibhaften 
Ideale geworden ist.“  Nietzsche 1973, 104. (FW II 1882) Suomennos: Nietzsche 1997, 74. 
149 Heikkinen 1933, 99–100. 
150 Hayman 1980, 253. 
151 Kirje Heinrich von Steinille. 15.10.1885. Nietzsche 1969f, 247. 
152 Kirje Franz Overbeckille  17.10.1885 Nietzsche 1969f, 248. Pseudo= teeskennelty, epäaito. 
153 Hayman 1980, 250. 
154 Allen 1979, 125; Bentley 1969, 85. 
155 Kunnas 1981, 23–24. 
156 Allen 1979, 125–126. 
157 Bentley 1969, 88. 
158 Hayman 1980, 254; Kunnas 1981, 23–24. 
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kanssa.159 Äitinsä kanssa Nietzsche puolestaan lopetti kirjeenvaihdon vuoden 1882 jouluaat-

tona.160  

Perheen puuttuminen Nietzschen ja Loun suhteeseen saattoi Nietzschestä 

tuntua jälleen kerran siltä, että kristilliset naiset yrittävät tukahduttaa hänet. Lou Salomén 

tapauksen jälkeen kirjoittamassaan omaelämäkerrassa Nietzsche kuvaa suhdettaan äitiinsä ja 

sisareensa seuraavalla tavalla, joka havainnollisuutensa ja värikkään kuvakielensä ansiosta 

ansaitsee tulla lainatuksi kokonaisuudessaan. 

Karkeimman vastakohdan itselleni, vaistojen mittaamattoman alhaisuuden, löydän 
äidistäni ja sisarestani. Veriside mokomaan roskaväkeen on todellakin jumalallisuuteni 
herjaamista. Tapa, jolla äitini ja sisareni ovat minua tähän hetkeen saakka kohdelleet, 
herättää minussa sanoinkuvaamatonta kauhua. Siinä on käynnissä varsinainen helve-
tinkone, joka toimii erehtymättömällä varmuudella osuen juuri niihin hetkiin, kun 
olen haavoittuvimmillani — parhaimpiin hetkiini. Silloin kaikki voimat menevät 
tuon myrkyllisen käärmeen kohtaamiseen. 161 

Kymmenen kuukauden jälkeen neiti Salomén ja Nietzschen ensitapaamisesta 

Nietzschen, Réen ja Salomén ystävyys päättyi välirikkoon. Nietzsche tunsi tulleensa kal-

toinkohdelluksi sekä Salomén että ystävänsä Réen taholta.162 Tammikuussa 1883 katkeroi-

tunut Nietzsche kirjoitti ensimmäisen kirjan filosofiseen runoelmaansa Also sprach Zarathust-

ra, joka on ylistyslaulu yksinäisyydelle ja sisältää jälleen varsin kielteisiä lausuntoja naisista.163 

Hylättyään perheensä Loun ja Réen takia, ja sitten tultuaan heidänkin hylkäämäkseen, 

Nietzsche tunsi olevansa yksin maailmassa.164 Nietzsche mainitsi tässä yhteydessä jopa it-

semurhan mahdollisuuden, ja Hayman katsoikin, että Nietzsche kirjoitti teoksensa Also 

sprach Zarathustra ensimmäisen kirjan osittain terapeuttisista syistä.165 Nietzsche mainitsi 

itsekin, että teoksen Also sprach Zarathustra yksityiskohdat sisältävät uskomattoman määrän 

henkilökohtaista kokemusta ja kärsimystä, jonka vain hän itse voi ymmärtää.166 Millaisista 

yksityiskohdista Nietzsche puhui? Jos muistamme, sen tosiasian, että Nietzsche oli usein 

                                                 
159 Hayman 1980, 254. 
160 Nietzsche 1969f, 155; Bentley 1969, 88; Kirje Franz Overbeckille kesällä 1883, Nietzsche 1969f, 215. 
161 ” Wenn ich den tiefsten Gegensatz zu mir suche, die unausrechenbare Gemeinheit der Instinkte, so finde 
ich immer meine Mutter und Schwester, —mit solcher canaille mich verwandt zu glauben wäre eine Läste-
rung auf meine Göttlichkeit. Die Behandlung, die ich von Seiten meiner Mutter und Schwester erfahre, bis 
auf diesen Augenblick, flösst mir ein unsägliches Grauen ein: hier arbeitet eine vollkommene Höllenmaschi-
ne, mit unfehlbarer Sicherheit über den Augenblick, wo man mich blutig verwunden kann — in meinen 
höchsten Augenblicken,…denn da fehlt jede Kraft, sich gegen giftiges Gewürm zu wehren…“Nietzsche 
1969, 266. Suomennos: Nietzsche 2002, 20. 
162 Välirikon syyt ovat moninaiset ja osin epäselvät kuten välirikossa Richard Wagnerinkin kanssa, eikä tutki-
mustehtäväni kannalta ole tarpeellista käydä niitä läpi tässä. Välirikon syistä tarkemmin kiinnostuneille suosit-
telen tutustumista seuraaviin teoksiin, joissa asia analysoidaan yksityiskohtaisesti: Hayman 1980, 244–254 ja 
Hollingdale 1999, 148–157. 
163 Allen 1979, 127. 
164 Hollingdale 1999, 153. 
165 Hayman 1980, 255, 284. 
166 Kirje Peter Gastille. Elokuun lopussa 1883. Nietzsche 1969f, 218. 
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verrannut Louta kotkaan, on mielestäni mielenkiintoista havaita, että Zarathustran kaksi 

eläinystävää ovat kotka ja sen kaulan ympärille kietoutunut käärme: 167 

Kotka viisti laajoin kaarin halki ilman, ja siitä riippui käärme, ei saaliin, vaan ystävät-
tären kaltainen: sillä se oli kiertynyt kotkan kaulaan.168 

Mikäli kotka tosiaankin symboloi Nietzschen teoksessa Lou Saloméa, on nähdäkseni luon-

tevaa olettaa, että käärme symboloi Paul Réetä, jonka Nietzsche tulkitsi riistäneen Salomén 

häneltä. Käärme teoksessa on tosin feminiininen (ystävätär – die Freundin), mutta Nietz-

schelle oli tyypillistä kutsua inhoamiaan miehiä naissukupuoleen yhdistyvillä termeillä, mistä 

lisää alaluvussa 3.1. Lisäksi näkemystä, jonka mukaan käärme Zarathustrassa symboloi Rée-

tä, tukee nähdäkseni myös seuraava lainaus Nietzschen kirjeestä: 

On pitkitetty epäonni että tämä Rée, läpeensä valehtelija ja mateleva169 panettelija, 
koskaan osui tielleni.170 

Nöyryytetyksi tulemisen katkeruus paistaa läpi seuraavista Zarathustran sa-

noista, jotka ovat kylläkin osoitettu naiseksi ruumiillistuneelle ja Zarathustraa kaltoinkohdel-

leelle Elämälle, mutta voidaan varsin mainiosti nähdäkseni tulkita myös hylätyksitulemisen 

synnyttämiksi vihan tunteiksi Lou Saloméa kohtaan: 

Tähän kyllästyin totisesti, minä paimen ja lammas, en muuta! Sinä noita, sulle jos lau-
loin, nyt saat mulle sä — huutaa! Nyt sinä tanssit ja huudat minun piiskani tahtiin! 
Eihän vain piiskani unohtunut? — Ei! Minä luotan sen mahtiin!” 171 

Katkeruus Louta kohtaan purkautui kovin sanoin tuona aikana Nietzschen kirjoittamissa 

kirjeluonnoksissa, joskin Hayman huomauttaa, että Nietzsche todennäköisesti pehmensi 

sanavalintojaan oikeasti lähettämissään kirjeissä.172 Nietzsche teki sovinnon sisarensa Elisa-

bethin kanssa, mistä oli seurauksena se, että Elisabeth aloitti voimakkaan hyökkäyskampan-

jan kirjeitse Réetä ja neiti Saloméa vastaan, johon hän joksikin aikaa sai provosoitua myös 

veljensä. Eräässä kirjeessä Nietzsche esimerkiksi kutsuu Louta ”pystyynkuivaneeksi, li-

kaiseksi, pahanhajuiseksi apinaksi, jolla on tekorinnat.” 173 

Elisabethin Réehen ja Louhun kohdistama vaino sai Nietzschen lopulta lep-

pymään varsin nopeasti jo muutamassa kuukaudessa. Niinpä marraskuussa 1882 leppynyt 

Nietzsche pyysikin kirjeessään Paul Réelle seuraavaa: 

                                                 
167 Hayman 1980, 258–259. 
168 ”Ein Adler zog in weiten Kreisen durch die Luft, und an ihm hieng eine Schlange, nicht einer Beute gleich, 
sonder einer Freundin: denn sie hielt sich um seinen Hals geringelt.” Nietzsche 1968a, 21. (Z I 1883) Suo-
mennos: Nietzsche 1961, 19. 
169 ”Schleichender” Sana, jota käytetään myös käärmeen liikkumisesta. 
170 Kirje Malwida von Meysenbugille. Sils Maria Engadin, Sveitsi, August, 1883. Nietzsche 1969f, 216. Oma 
suomennokseni. 
171 ”Ich bin es wahrlich müde, immer dein schafichter Schäfer zu sein! Du Hexe, habe ich dir bisher gesun-
gen, nun sollst du mir —schrein! Nach dem Takt meiner Peitsche sollst du mir tanzen und schrein! Ich ver-
gass doch die Peitsche nicht? — Nein!“ —  Nietzsche 1968a, 280. (Z III 1884) Suomennos: Nietzsche 1961, 
198. 
172 Hayman 1980, 254. 
173 Hollingdale 1999, 154-155. 
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Ajattele minua, rakkain ystävä, niin ystävällisesti kuin mahdollista, ja pyydä Louta te-
kemään samoin.174 

Nietzschen mukaan jokainen halveksiva sana, joka kirjoitetaan Réetä tai Louta vastaan sai 

hänen sydämensä vuotamaan verta.175 Leikitellessään huhtikuussa 1884 pienen yhteisön 

perustamisen ajatuksella, Nietzsche harkitsi Réen ja Loun kutsumista siihen.176 Tämä näkyy 

mielestäni teoksessa Also sprach Zarathustra siinä, että profeetta Zarathustra kokoaa pienen 

yhteisön, johon kuuluvat myös kotka ja käärme.177 Nietzsche halusi sanojensa mukaan oi-

kaista Réen ja Salomén kanssa vääryydet, joita Elisabeth on heitä vastaan tehnyt.178  

Nietzsche halusi tuntea tehneensä sankarillisen uhrauksen. Hän kertoi, että 

niin pian kuin tulemme rakastamaan jotakin täysin, korkeampi itsemme, jota Nietzsche 

kutsui tyranniksi, vaatii uhraamaan sen itselleen. Nietzsche mukaan kyseinen uhraaminen 

on kidutusta kuin paahdetuksi tulemista pienellä tulella.179 Ystävänsä Frans Overbeckin 

vaimolle Nietzsche kirjoitti, että Lou ”on hänelle nyt ja tulevaisuudessa ensiarvoinen olento, 

jonka vuoksi on ikuinen vahinko.” Nietzschen mukaan Loulla oli tahdonlujuutensa ja oma-

peräisyytensä vuoksi edellytykset suuruuteen.180 Tunteiden säilymisestä kertoo nähdäkseni 

Nietzschen reaktio Loun ilmoitukseen, että hän on mennyt kihloihin toisen miehen kanssa: 

Frl. Salomé myös kertoi minulle kihlauksestaan; mutta en vastannut, niin paljon kuin 
vilpittömästi toivonkin hänelle onnea ja hyvinvointia. On kartettava hänen kaltaisi-
aan ihmisiä, joilla ei ole kunnioitusta.181 

Otettaessa huomioon Ronald Haymanin havainto, että Nietzsche on usein neiti Salomésta 

puhuessaan käyttänyt lintusymboliikkaa182, ilmenee että hylätyksi tulemisen jättämät arvet 

näkyvät vielä vuosia myöhemmin Nietzschen teoksessa Jenseits von Gut und Böse: 

Miehet ovat tähän mennessä kohdelleet naisia kuin lintuja, jotka ovat jostakin korke-
alta eksyneet alas heidän luoksensa: jonakin hienompana, haavoittuvampana, villim-
pänä, ihmeellisempänä, suloisempana, sielukkaampana, — mutta jonakin, mikä täy-
tyy pitää lukkojen takana, ettei se lennä pois.183 

Omaelämäkerrassaan Nietzsche mainitsee Lou Salomén ainoastaan seuraavalla tavalla:  

                                                 
174 Kirje Paul Réelle. Marraskuun lopussa 1882. Nietzsche 1969f, 196. Oma suomennokseni. 
175 Kirje Franz Overbeckille kesällä 1883. Nietzsche 1969f, 215. 
176 Hayman 1980, 273; Kirje Franz Overbeckille. 7.4.1884. Nietzsche 1969f, 222. 
177 Nietzsche 1968a, 342–343. (Z IV 1885) Suomennos: Nietzsche 1961, 244. 
178 Kirje Franz Overbeckille. 7.4.1884. Nietzsche 1969f, 222; Kirje Malwida von Meysenbugille. 1884. Nie-
tzsche 1969f, 229. 
179 Hayman 1980, 253. 
180 Heikkinen 1933, 102. 
181 Kirje Malwida von Meysenbugille. 12.5.1887. Nietzsche 1969f, 267. Oma suomennokseni. 
182 Hayman 1980, 258. 
183 “Die Frauen sind von den Männern bisher wie Vögel behandelt worden, die von irgend welcher Höhe sich 
hinab zu ihnen verirrt haben: als etwas Feineres, Verletzlicheres, Wilderes, Wunderlicheres, Süsseres, Seelen-
volleres,—aber als etwas, das man einsperren muss, damit es nicht davonfliegt.“ Nietzsche 1968b, 180. (JGB 
1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 141. 
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Kunnia tuosta ällistyttävästä hengentuotteesta [Hymni elämälle] kuuluu nuorelle, 
naimattomalle venäläiselle naiselle nimeltä Lou von Salomé, jonka kanssa tuolloin 
seurustelin.184 

On kuitenkin mielenkiintoista, että Nietzschen teoksen Jenseits von Gut und Böse naisia kos-

kevat aforismit ovat osittain parodiaa eräistä Loun aiemmin kirjoittamista aforismeista. 185  

Nietzsche katui myöhemmin sitä, että hän teki sovinnon sisarensa Elisabethin 

kanssa, koska Nietzschen mukaan tämä sovinto sai Elisabethin uskomaan olevansa oikeu-

tettu kostamaan Salomélle.186 Nietzschen mukaan Elisabeth pelkisti Loun kaltaisen ”rikkaan 

ja alkuperäisen olennon valheiksi ja aistillisuudeksi” ja näki Réessä ja Saloméssa vain kaksi 

”lurjusta”. Nietzschen sanojen mukaan hänen oikeudentajunsa kapinoi tätä vastaan, huoli-

matta siitä, kuinka hyviä syitä hänellä onkaan ajatella, että he ovat syvästi loukanneet hän-

tä.187 Nietzsche kertoi sisarensa suhtautuvan Louhun kuin ”myrkylliseen tuholaiseen, joka 

on hävitettävä hinnalla millä hyvänsä.” ja väittää tähän mennessä olleensa kaikkien Elisa-

bethin Louhun kohdistuneiden kostotoimien todellinen uhri. Nietzsche alkoi sanojensa 

mukaan tuntea todellista vihaa Elisabethia kohtaan. Elisabeth oli sabotoinut Nietzschen 

mukaan kaikki hänen yrityksensä itsensä voittamiseen ja provosoinut häntäkin kostokam-

panjaan:188  

Pahat, mustat tunteet valtasivat minut, niiden joukossa todellinen viha siskoani koh-
taan - - Minusta on viimeinkin tullut leppymättömän kostonhimon uhri, juuri kun si-
sin ajatteluni on hylännyt kaikki koston ja rangaistuksen suunnitelmat.189 

Elisabethin kostokampanja on nähdäkseni voinut vaikuttaa Nietzschen näkemykseen, jonka 

mukaan naiset ovat kostonhimoisia:190 ”Itse kohtalokin joutuu antautumaan kostamaan 

pyrkivän naikkosen edessä.” Nietzsche toteaa.191 Nietzschen mukaan vahvojen on pysyttävä 

kaukana heikoista, jotta heikkojen katkeruus ja kostonhimo ei tartu heihin. Nietzsche joskus 

esittää naiset heikkoina ja kostonhimoisina.192 Tämä on nähdäkseni osittain seurausta katu-

muksesta, jota Nietzsche tunsi Elisabethin kostokampanjaan osallistumisesta.  

Lopullisen iskun sisarusten suhteelle aiheutti Elisabethin avioliittohanke. Eli-

sabeth oli nimittäin valinnut miehekseen Nietzschen inhoaman tohtori Bernhard Försterin, 

joka oli tunnettu nationalistisista, rasistisista ja antisemiittisistä eli juutalaisvastaisista mielipi-

teistään. Sisarusten välisen ristiriidan voimakkuus tulee esiin Nietzschen huhtikuussa 1884 

                                                 
184 „einer jungen Russin, mit der ich damals befreundet war, des Fräulein Lou von Salomé.“ Nietzsche 1969d, 
334. (EH 1908) Suomennos: Nietzsche 2002, 107. 
185 Allen 1979, 127. 
186 Kirje Franz Overbeckille. August 18.8.1883. Nietzsche 1969f, 218–219. 
187 Kirje Malwida von Meysenbugille. 1884. Nietzsche 1969f, 229.  
188 Hayman 1980, 267. 
189 Kirje Franz Overbeckille. 18.8.1883. Nietzsche 1969f, 218. Oma suomennokseni. 
190 Deutcher 2002, 328. 
191 ”Ein kleines Weib, das seiner Rache nachrennt, würde das Schichsal selbst über den Haufen rennen.“ 
Nietzsche 1969d, 303–304. (EH 1908) Suomennos: Nietzsche 2002, 71–72. 
192 Deutcher 2002, 328. 
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ystävälleen Overbeckille kirjoittamassa kirjeessä, jossa Nietzsche kertoo ”kirotun antisemi-

tismin” olevan syynä sisarusten väliseen ”radikaaliin” konfliktiin.193 Toukokuussa Nietzsche 

kirjoitti, että sovinto hänen sisarensa kanssa, jota hän kutsui kostonhimoiseksi antisemiit-

tiseksi hanheksi, ei tule kysymykseenkään.194 Elisabethin avioliiton yhteydessä Nietzsche 

mainitsee itsemurhan mahdollisuuden ensimmäisen kerran Loun lähdön jälkeen.195 Nietz-

schen estely-yrityksistä huolimatta Bernhard Förster piti kiinni suunnitelmistaan arjalaisen 

rodun puhtauden pelastamiseksi ja johdatti vuonna 1886 vaimonsa Elisabethin kanssa pari-

kymmentä talonpoikaisperhettä Paraguayhin perustamaan Nueva Germanian utopiayhdys-

kuntaa. Siirtokuntahanke päättyi kuitenkin taloudelliseen katastrofiin, ja unelmiensa kariutu-

essa Förster päätyi itsemurhaan. 196 Nietzsche ei enää nähnyt sisartaan ennen mielentervey-

tensä romahtamista.197  

Kuinka siis naiset Nietzschen henkilöhistoriassa vaikuttivat hänen naiseuskä-

sitykseensä? Vahvojen naisten antama kristillinen kasvatus jätti Nietzscheen lähtemättömän 

jäljen, jonka hän myöhemmin tulkitsi persoonallisuutensa naisellisiksi piirteiksi. Kotikasva-

tus jätti Nietzscheen pelon voimakkaita ajatuksen vapautta rajoittavia naisia kohtaan ja tätä 

pelkoa ruokkivat Cosiman Nietzschen mukaan aikaansaama Wagnerin ”kristillistyminen” ja 

perheen kriittinen suhtautuminen Saloméen. Nietzsche yhdisti mielessään halveksien kris-

tinuskon vanhoihin naisiin ja etsi miesmallia ja miehekkyyden ihannetta antiikin Kreikasta. 

Nietzschen ihanteena oli henkisesti intohimoinen avioliiton ulkopuolella pysyvä suhde, joka 

lievittäisi hänen yksinäisyyttään, muttei riistäisi hänen ajatteluvapauttaan. Tämä johti useisiin 

ihastumisiin. Nietzsche pohti avioliittoa myös taloudelliselta kannalta ja oman huononevan 

terveytensä kannalta turvatakseen filosofisen toimintansa. Kohdattuaan Lou Salomén 

Nietzsche ei hetkellisesti enää pelännyt voimakasta naista, vaan hän alkoi uskoa nyt ”herro-

jen herrattariin”. Tämä, kuten aiemmin rakastuminen Cosimaan, vetosi Nietzschen kai-

paukseen voimakasta naista kohtaan. Suhteen epäonnistuminen neiti Salomén kanssa sai 

Nietzschen kuitenkin palaamaan entisiin näkemyksiinsä. Lisäksi Elisabethin kostonhimo 

Louta kohtaan vaikutti Nietzschen käsityksiin naisen kostonhimoisuudesta. 

                                                 
193 Kunnas 1981, 25–26. 
194 Hayman 1980, 273. Kirje Malwida von Meysenbugille. 1884. Nietzsche 1969f, 228.  
195 Hayman 1980, 284. 
196 Kunnas 1981, 26–27. 
197 Hayman 1980, 342. 
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2 AATEHISTORIALLISET VAIKUTTEET 

 

2.1. Hunnutettu Baubo—naiseuskäsitys ja tietoteoria 

 

 
Näkemykset naisten tai naiseuden kaltaisista elämänalueista eivät tietenkään ole kenenkään 

yksilön mielessä erillisiä tai riippumattomia hänen muusta maailmankatsomuksestaan tai 

tietoteoriastaan. Filosofisia järjestelmiä on siksi tarkasteltava suurempina kokonaisuuksina, 

ei yksittäisiin lainauksiin sokeasti tarrautuen. Myös Nietzschen tietoteoreettiset eli epistemo-

logiset näkemykset vaikuttivat tietenkin siihen, millaisia väitteitä Nietzsche kykeni edes teo-

riassa naisista ja naiseudesta esittämään. Asetan seuraavaksi Nietzschen käsitykset naiseu-

desta osaksi hänen kokonaisfilosofiaansa ja erityisesti hänen tietoteoriaansa etsien niistä 

tekijöitä, jotka ovat voineet vaikuttaa käsitysten sisältöön. 

Ensinnäkin Nietzsche uskoi, että ihminen on rajallinen olento, joka tarkaste-

lee kaikkea tietystä rajallisesta näkökulmasta, tietystä perspektiivistä.198 Hänen mukaansa 

emme milloinkaan pääse käsiksi olioiden syvimpään olemukseen eli siihen, millaisia asiat 

ovat meistä ja tiedostuskyvystämme riippumatta. Jokainen objektiiviseksi väitetty tieto on 

sekin aina subjektin oman näkökulman sakeasti värjäämä. Tästä syystä Nietzsche suositteli-

kin luopumista objektiivisen totuuden hyödyttömästä tavoittelusta ja tarttumista relatiivisen 

eli suhteellisen totuuskäsityksen tarjoamiin mahdollisuuksiin.199  

Maailma (ja siis naiset ja naiseus sen osana) on Nietzschen mukaan sellaisena 

kuin me sen näemme ja koemme subjektiivista tulkintaamme. Perimmäiseltä luonteeltaan 

todellisuus jää ihmisaivoille tuntemattomaksi ja käsittämättömäksi. Kuitenkin ihminen voi 

olla olemassa vain tulkitsemalla jollain tavoin edessään avautuvaa subjektiivista todellisuut-

ta. Nietzsche uskoi, että ihminen tekee sen omien vaillinaisten aistiensa ja puutteellisen jär-

kensä avulla. Yksilö pitää todellisina ja oikeina niitä käsitteitään, jotka tuntuvat parhaiten 

palvelevan häntä itseään tuossa todellisuudessa. Hän ei kuitenkaan tiedosta, että tuo hänen 

ymmärtämänsä maailma on hänen oma luomuksensa. Sen lainalaisuudet, järjestys ja sym-

metria ovat syntyneet inhimillisestä järjestyksentarpeesta. Ihminen kaavoittaa, yksinkertais-

taa ja inhimillistää kaoottista ja yksilön kannalta järjetöntä maailmaa voidakseen paremmin 

hallita sitä. Se, millaiseksi luomme yksilöllisen maailmamme, riippuu Nietzschen mukaan 

siitä millaisia olemme ihmisinä. Todellisuus on itsemme heijastuma.200 

                                                 
198 Nordin 1999, 382. 
199 Saarinen 1998, 361–363. 
200 Kunnas 1981, 35, 37. 



 38 

Nietzsche näki inhimillisellä tiedolla olevan arvoa vain sikäli, kuin se soveltuu 

välineeksi ihmistä vallitsevan perusvietin, vallantahdon, asettamien päämäärien saavuttami-

seen. Aitojen filosofien tehtävä ei Nietzschen mukaan olekaan kuvata todellisuutta mahdol-

lisimman objektiivisesti, vaan toimia käskijöinä ja lainsäätäjinä, jotka vääntävät tosiasiat pal-

velemaan oman vallantahtonsa sanelemia päämääriä.201 Nietzsche korostaakin itse oman 

naisnäkemyksensä subjektiivisuutta eikä väitäkään sen edustavan objektiivista totuutta ”nai-

sista sinänsä”.202 Tämä näkyy seuraavassa lainauksessa teoksesta Jenseits von Gut und Böse: 

minun kenties jo ennemmin sallitaan lausua muutamia totuuksia ”naisesta sinänsä”: 
edellyttäen, että nyttemmin alun alkaen tiedetään, kuinka ilmeisesti ne ovat vain – 
minun totuuksiani. – 203 

Nietzschen tietoteoreettinen vakaumus näkyy tutkimuskysymykseni kannalta relevantilla 

tavalla seuraavassa Nietzschen omaelämäkerrasta peräisin olevassa lainauksessa, joka kiistää 

mahdollisuuden saavuttaa tietoa naisen syvimmästä olemuksesta, naisesta sinänsä:  

Saksalaisiin pätee melkein sama kuin naisiinkin: heidän syvimmästä olemuksestaan ei 

voi saada otetta, sillä heillä ei yksinkertaisesti ole sellaista.204 

Monet feministisesti orientoituneet Nietzsche-tutkijat ovat tulkinneet Nietzschen tarkoitta-

van tällä sitä, että naisella ei ole ennaltamäärättyä olemusta, joka rajoittaisi hänen kehitys-

tään. Tiettyjä tällaisia piirteitä onkin havaittavissa Nietzschen tuotannossa. Esimerkiksi 

Nietzschen mukaan useiden vuosisatojen koulutuksella on mahdollista tehdä naisista mitä 

tahansa haluammekin, jopa miehiä kaikissa muissa kuin sukupuolisessa merkityksessä.205 

Toinen mielenkiintoinen asiaa valottava kohta löytyy teoksesta Also sprach Zarathustra, jossa 

vanhan vaimon henkilöhahmo ihmettelee profeetta Zarathustran viisautta. Vanhan vaimon 

sanat vaikuttavat vahvistavan tulkinnan siitä, että Nietzschen mukaan naisista esitettäviä 

väitelauseita ei rajoita mikään naisen olemus tai objektiivinen totuus:  

Omituista se on, Zarathustra tuntee naisia vähän, ja kuitenkin hän on oikeassa heistä 
puhuessaan! Tapahtuuko näin siksi, ettei naisessa ole mikään mahdotonta?206 

Koska naisella ei siis Nietzschen mukaan ole syvintä olemusta, joka voisi olla ristiriidassa 

tästä esitettyjen väitelauseiden kanssa, ovat kaikki naisesta esitetyt teoriat periaatteessa yhtä 

päteviä. Nietzsche näyttääkin olevan tietoinen siitä, että hänen aikanaan vallinneet käsityk-

                                                 
201 Nordin 1999, 383. 
202 Deutcher 2002, 332. 
203 ”wird es mir vielleicht eher schon gestattet sein, über das „Weib an sich“ einige Wahrheiten herauszusa-
gen: gesetzt, dass man es von vornherein nunmehr weiss, wie sehr es eben nur — meine Wahrheiten sind.—„ 
Nietzsche 1968b, 176. (JGB 1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 138. 
204 ”Man kommt beim Deutschen, beinahe wie beim Weibe, niemals auf den Grund, er hat keinen.“ Nietzsche 
1969d, 359. (EH 1908) Suomennos: Nietzsche 2002, 138. 
205 Man kann in den drei oder vier civilisirten Ländern Europa’s  aus den Frauen durch einige Jahrhunderte 
von Erziehung Alles machen, was man will, selbst Männer, freilich nicht in geschlechtlichem Sinne, aber doch 
in jedem anderen Sinne. Nietzsche 1967, 287. (MA 1878) 
206 ”Seltsam ist’s, Zarathustra kennt wenig die Weiber, und doch hat er über sie Recht! Geschieht diess dess-
halb, weil beim Weibe kein Ding unmöglich ist?“ Nietzsche 1968a, 82. (Z I 1883) Suomennos: Nietzsche 
1961, 55. 
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set naisesta olivat keinotekoisia ja pitkälti miesten vallantahdon sanelemia: ”mies tekee itsel-

leen naisen kuvan ja nainen kuvautuu tämän kuvan mukaan.” 207 

Millainen sitten on se naisen kuva, jollaisen mies on itselleen tehnyt ja jonka 

mukaan nainen kuvautuu? Nietzschen mukaan miehet ovat tähän mennessä kohdelleet 

naisia kuin lintuja, jotka ovat jostakin korkeammalta eksyneet alas heidän luoksensa, itseään 

hienompina, haavoittuvampina, villimpinä, ihmeellisimpinä, suloisempina ja sielukkaampi-

na.208 Miehet siis Nietzschen mukaan haluavat ihannoida naista, luoda naiskuvan, jossa nai-

nen kuvautuu ihanteellisena. Penelope Deutcher onkin havainnut kuinka Nietzsche kiinnit-

tää huomiota aikansa kulttuurin tapaan ihannoida ja mystifioida naisia.209 Nietzsche kääntää 

retorisen vaikutuksen saavuttamiseksi päälaelleen kristillisen luomiskertomuksen, jossa Ju-

mala luo naisen miehen kylkiluusta korostaen sitä roolia, joka miehellä on historiallisesti 

ollut luodessaan naisesta idealisoitua kuvaa: ”Mies loi naisen — mutta mistä? Jumalansa,—

”ihanteensa” — kylkiluusta…”210 

Frances Nesbitt Oppelin mukaan edellä lainattu aforismi kuvaa perinnettä, 

jossa idealisoitu nainen on hengellisempi ja lähempänä Jumalaa kuin mies ja voi siksi 

pelastaa ja lunastaa hänet. Nainen miellettiin 1800-luvun Saksassa miehen moraaliseksi in-

spiraatioksi ja olennoksi, joka kykeni pelastamaan miehen rakkaudellaan. Nuoruudessaan 

Nietzsche vaikuttaa itsekin uskoneen näin kun hän toteaa: ”nainen on lähempänä luontoa ja 

jumalaa kuin mies”. 211 Erityisen selvästi tällainen ajatus näkyy Wagnerin oopperoissa. 

Nietzsche, jolle Wagnerin oopperat olivat hyvin tuttuja, on siis varmasti tutustunut kysei-

seen näkemykseen. Näkemykseen liittyi ajatus ”iätinaisellisesta” (das Ewig-Weibliche), joka oli 

erityisen tärkeä Goethelle212 ja mainitaan muun muassa Goethen Faustin päättävässä chorus 

mysticuksessa, jonka kosminen kuoro laulaa Faustin noustessa taivaaseen.  

Alles Vergängliche/   Kaikki katoava 
Ist nur ein Gleichnis;/ [ - - ]  On pelkästään vertaus;[ - - ] 
Das Ewig-Weibliche/   Iätinaisellinen 
Zieht uns hinan./  Vetää meidät korkeuksiin. 213 

                                                 
207 ”denn der Mann macht sich das Bild des Weibes, und das Weib bildet sich nach diesem Bilde.“ Nietzsche 
1973, 103. (FW II 1882) Suomennos: Nietzsche 1997, 74. 
208 “Die Frauen sind von den Männern bisher wie Vögel behandelt worden, die von irgend welcher Höhe sich 
hinab zu ihnen verirrt haben: als etwas Feineres, Verletzlicheres, Wilderes, Wunderlicheres, Süsseres, Seelen-
volleres,—aber als etwas, das man einsperren muss, damit es nicht davonfliegt.“ Nietzsche 1968b, 180. (JGB 
1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 141.  
209 Deutcher 2002, 330. 
210 ”Der Mann hat das Weib geschaffen —woraus doch? Aus einer Rippe seines Gottes, —seines „Ideals“…“ 
Nietzsche 1969e, 55. (GD 1889) Suomennos: Nietzsche 1995b, 10. 
211 Nietzsche 2006, 42–43. 
212 Oppel 2005, 16–17. 
213 Grundlehner 1986, 150–151. Alkuperäinen Nietzschen runo löytyy teoksesta Nietzsche 1973, 323. (FW II 
1882)  Oma suomennokseni. 
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Nietzsche suhtautui huvittuneen kriittisesti naisen idealisoimiseen. Wagnerin oopperoissa 

Lentävä Hollantilainen, Tannhäuser, ja Lohengrin päähenkilöt etsivät kaikki lunastusta iäti-

naisellisen kautta.214 Vuonna 1884 Nietzschen kirjoittama runo An Goethe hyökkää ”iätinai-

sellista” ja Faustin chorus mysticusta vastaan: 

Das Unvergängliche/  Katoamaton                            
Ist nur dein Gleichniss!/  On pelkästään vertauksesi!  
Gott der Verfängliche,/   Petollinen Jumala,                     
Ist Dichter-Erschleichniss …/ [ - - ] on runoilija-petkutus …[ - - ] 
das Ewig-Närrische/   Iätinarrimainen                                
mischt uns—hinein! .../   sekoittaa meidät—sisään! …215 

On mielenkiintoista havaita, että kuva naisesta herkkänä, haavoittuvana ja avuttomana ei ole 

Nietzschen mukaan yksinomaan miesten luomus vaan, että se on osaltaan myös naisten 

itsensä kehittämää selviytymisstrategiaa heille vihamielisessä ympäristössä. Tästä esimerkki 

löytyy Nietzschen teoksesta Die Fröhliche Wissenschaft: 

Heikkojen väkevyys. – Kaikki naiset osaavat hienosti liioitella heikkouttaan, niin, he 
keksivät helposti heikkouksia näyttääkseen pelkiltä särkyviltä koristeilta, joille tomu-
hiukkanenkin tekee kipeätä: heidän olemassaolonsa pitää saada mies tajuamaan 
kömpelyytensä ja häpeämään sitä. Niin he puolustautuvat väkeviä ja kaikkea ”nyrk-
kioikeutta” vastaan.216  

Kyseinen ajatus on nähdäkseni periytynyt Nietzschelle joko Arthur Schopenhauerilta, jonka 

mukaan heikompivoimaisina naiset joutuvat turvautumaan oveluuteensa217 tai Jean Jacques 

Rousseaulta, joka teoksessaan Emile kuvaa naisia seuraavalla tavalla, joka muistuttaa huo-

mattavasti äsken lainaamaani Nietzschen näkemystä teoksessa Die Fröhliche Wissenschaft: 

Heidän heikot lihaksensa ovat vastustusvoimaa vailla; he teeskentelevät etteivät voi 
nostaa mitä keveimpiä taakkoja. He häpeisivät jos olisivat vahvemmat. Miksi? Ei ai-
noastaan sentähden, että tahtovat näyttää hennoilta, vaan viekkaan varovaisuuden 
vuoksi. He tahtovat jo edeltäpäin hankkia itselleen puolustussyitä ja oikeuden tarvit-
taessa olla heikkoja.218  

Vaikka Nietzsche ei uskonut, että naisella olisi jokin syvempi olemus, josta voitaisiin esittää 

objektiivisia totuuksia, hän ei myöskään halunnut monien naisasialiikkeen kannattajien ta-

voin pyrkiä kumoamaan ”iätinaisellisen” ihannetta ja osoittamaan sitä illuusioksi. Teokses-

saan Jenseits von Gut und Böse Nietzsche närkästynein äänenpainoin valitti sitä, kuinka hänen 

aikanaan pyrittiin kumoamaan miehen uskoa naisessa piilevään toisenlaiseen ihanteeseen, 

johonkin iäti- ja välttämättömästi-naiselliseen ja neuvottiin miestä luopumaan käsitykses-

                                                 
214 Bentley 1969, 157. 
215 Grundlehner 1986, 150–151. Alkuperäinen Nietzschen runo löytyy teoksesta Nietzsche 1973, 323. (FW V 
1887) Oma suomennokseni. Toivo Lyyn runosuomennos, joka löytyy teoksesta Nietzsche 1997, on niin va-
paamuotoinen, että yhteys Goethen runoon hämärtyy. 
216 „Die Strärke der Schwachen. — Alle Frauen sind fein darin, ihre Schwäche zu übertreiben, ja sie sind erfinde-
risch in Schwächen, um ganz und gar als zerbrechliche Zierathen zu erscheinen, denen selbst ein Stäubchen 
wehe thut: ihr Dasein soll dem Manne seine Plumpheit zu Gemüthe führen und in’s Gewissen schieben. So 
wehren sie sich gegen die Starken und alles „Faustrecht“.“ Nietzsche 1973, 102. (FW II 1882) Suomennos: 
Nietzsche 1997, 73. 
217 Schopenhauerin näkemys löytyy teoksesta Schopenhauer 1974, 617. 
218 Rousseau 1905, 746. 
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tään, että naista on ylläpidettävä, hoidettava, suojattava ja säästettävä. Nietzsche pohtii, että 

”onko naisen taian hälvennys tekeillä” ja alkaako ”naisen ikävystäminen?”219  

Jos Nietzsche kerran piti ”iäti-naisellisen” ajatusta keinotekoisena eikä objek-

tiivisena naista koskevana totuutena, miksi hän sitten ei halunnut kumota sitä? Totuutta, 

todellisuutta, luontoa ja maata tarkoittavat sanat ovat eurooppalaisissa kielissä tavallisesti 

feminiinisukuisia. Totuus on ymmärretty milloin ylvääksi jumalattareksi, milloin hameen 

liepeitä heiluttavaksi neidoksi; luonto puolestaan ruokkivaksi äidiksi tai villiksi ja kesyttö-

mäksi naiseksi. Renessanssiajattelijat ja luonnontieteen uuden metodin kehittäjät käyttivät 

kirjoituksissaan maskuliinisesti värittyneitä seksuaalisia vertauksia. Esimerkiksi Niccolò Ma-

chiavellin mukaan kohtaloa (onnetar, fortuna) voi verrata naiseen. Feministisen tieteenkri-

tiikin mukaan uusi luonnontiede perustuu miesnäkökulmaan, josta käsin tutkimuskohde 

näyttäytyy hallintaa, kontrollia ja raiskausta vaativana naisena. Totuuden lähestyminen tie-

teessä onkin sen mukaan eräänlaista totuuden lähentelemistä ja seksuaaliset metaforat tie-

teen päämäärien ja metodin kuvailussa yleisiä. Tiedemiehet kurkistavat ”verhojen” taakse 

kätkettyjä luonnon salaisuuksia ja puhkaisevat tiensä aistein havaittavien ilmiöiden taakse 

asioiden olemukseen.220  

Nietzsche on selkeästi osa tätä metaforisen kielenkäytön jatkumoa. Esimer-

kiksi eräässä kohdassa Nietzsche väittää totuuden olevan vielä tyttö, jolla on viehätysvoi-

maa, mutta eräänä päivänä totuudesta tulee Nietzschen mukaan vanha kiukkuisen näköinen 

nainen.221 Nietzsche näyttää mieltäneen myös useita muita olemassaolon peruskäsitteitä 

olemukseltaan feminiinisiksi. Leena Haaparannan mukaan nainen on Nietzschelle myös 

kirjallinen metafora, jonka avulla hän voi puhua totuudesta, onnesta ja elämästä.222 Positiivi-

sia tunteita naisia kohtaan herää Zarathustralla vain hänen puhuessaan naisiksi mielletyistä 

symbolisista ja abstrakteista asioista. Zarathustra kertoo haluavansa mennä naimisiin ikui-

suuden kanssa, hän vertaa elämää naiseen ja hiljaisin hetki on Zarathustran rakastajatar.223 

                                                 
219 ”dem Glauben des Mannes an ein im Weibe verhülltes grundverschiedenes Ideal, an irgend ein Ewig- und 
Nothwendig-Weibliches mit tugendhafter Dreistigkeit entgegenarbeiten; dem Manne es nachdrücklich und 
geschwätzig ausreden, dass das Weib gleich einem zarteren, wunderlich wilden und oft angenehmen Haus-
thiere erhalten, versorgt, geschützt, geschont werden müsse [ - - ] Und die Entzauberung des Weibes ist im 
Werke? Die Verlangweiligung des Weibes kommt langsam herauf?” Nietzsche 1968b, 183–184. (JGB 1886) 
Suomennos: Nietzsche 1984, 143–144. 
220 Niiniluoto 1984, 37–39. 
221 “Jugendreiz der Wissenschaft. — Das Forschen nach Wahrheit hat jetzt noch den Reiz, dass sie sich überall 
stark gegen den grau und langweilig gewordenen Irrthum abhebt; dieser Reiz verliert sich immer mehr; jetzt 
zwar leben wir noch im Jugendzeitalter der Wissenschaft und pflegen der Wahrheit wie einem schönen Mäd-
chen nachzugehen; wie aber, wenn sie eines Tages zum ältlichen, mürrisch blickenden Weibe geworden ist?.“ 
Nietzsche 1967, 216. (MA 1878) 
222 Haaparanta 1986, 275, 284. 
223 Allen 1979, 127; “Nie noch fand ich das Weib, von dem Kinder mochte, es sei denn dieses Weib, das ich 
liebe: denn ich liebe dich, oh Ewigkeit!“ Nietzsche 1968a, 283. (Z III 1884) Suomennos: Nietzsche 1961, 200. 
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Christine Allen on havainnut, että Nietzsche yksilöi naisia uudelleen vain kun hän hyökkää 

feministejä vastaan. 224   

Nietzschen mukaan naiseksi mielletyn elämän väkevin taika on siinä, että sen 

yllä lepää kauniiden mahdollisuuksien huntu häveliäänä, säälivänä.225  Oman tulkintani mu-

kaan naiseksi mielletyn elämän ”väkevin taika” on Nietzschen mielestä sen yllä lepäävässä 

”kauniiden mahdollisuuksien hunnussa” siksi, että Nietzsche piti hunnun takana piilevää 

totuutta ja elämää (tai tarkasti ottaen hunnun takaa paljastuvaa totuuden puutetta) rumana. 

Nietzsche katsoi nimittäin, että totuus ei säily totuutena, kun hunnut on riisuttu. Nietzsche 

piti säädyllisyyskysymyksenä, sitä ettei toivo näkevänsä kaikkea tai olevansa läsnä kaikkialla. 

Kaiken ymmärtäminen johtaisi Nietzschen mukaan väistämättä kaiken halveksimiseen. 

Nietzsche piti antiikin kreikkalaisia tässäkin suhteessa esikuvallisina, koska he jättivät totuu-

den peittävän hunnun rauhaan, olivat ”pinnallisia syvällisyyttään”. Nietzschen mielestä pi-

täisi kunnioittaa enemmän sitä kainoutta, millä luonto on piiloutunut arvoitusten ja epä-

varmuuksien taakse. Nietzsche pohti mahdollisuutta, että totuus olisikin nainen, jolla olisi 

perusteita piilottaa perusteensa ja käyttää tässä vertauskuvana Bauboa.226 Baubo oli antiikin 

Kreikan mytologiassa esiintyvä vanha nainen, joka sai jumalatar Demeterin nauramaan kun 

Demeter suri tyttärensä Persefonen menetystä. Baubo huvitti Demeteria kohottamalla ha-

meenhelmaansa ja paljastamalla häpynsä.227 Nietzsche leikkii selvästi ajatuksella, että totuus 

on ruma ja vastenmielinen. Tulkintaani vahvistaa se, että toisaalla Nietzsche vertaa sekä 

ihmisyyttä että totuutta inhottaviin vanhoihin naisiin.228 Syy miksi Nietzsche piti hunnun 

takana olevaa totuutta rumana voi tulkintani mukaan liittyä siihen, että Nietzsche suhtautui 

hyvin kielteisesti kaikkiin niihin asioihin, joiden on perinteisesti ajateltu olevan hunnun ta-

kana, kuten Platonin ideoihin ja kristilliseen Jumalaan. Tähän näyttäisi viittaavan mielestäni 

myös se, että Nietzschen mukaan idea platonistisesta ideamaailmasta on naisellinen ja kris-

tillinen.229  

Nietzschen käsitys totuuden peittävästä hunnusta on uskoakseni peräisin Jean 

Jacques Rousseaulta. ”Huntu” oli käsite, jolla Rousseau kuvasi vapaaehtoista välimatkaa 

                                                 
224 Allen 1979, 127. 
225 „Aber vielleicht ist diess der strärkste Zauber des Lebens: es liegt ein golddurchwirkter Schleier von schö-
nen Möglichkeiten über ihm, verheissend, widerstrebend, schamhaft, spöttisch, mitleidig, verführerisch. Ja, 
das Leben ist ein Weib!“ Nietzsche 1973, 249. (FW IV 1885)  Suomennos: Nietzsche 1997, 186–187. 
226 Nietzsche 1969g, 436-437; (NCW 1895) Suomennos: Nietzsche 1997, 13. Toisen painoksen alkulause 
(syksyllä 1886).Vielleicht ist die Wahrheit ein Weib, das Gründe hat, ihre Gründe nicht sehn zu lassen? Viel-
leicht ist ihr Name, griechisch zu reden, Baubo?... Nietzsche 1973, 20. (FW II 1882) 
227 Richardson 2003, 236. 
228 „Der Menschheit! Gab es je noch ein scheusslicheres altes Weib unter allen alten Weibern? (es müsste 
denn etwa „die Wahrheit“ sein:).“ Nietzsche 1973, 312. (FW V 1887) Suomennos: Nietzsche 1997, 235. 
229 ”Die wahre Welt [ - - ] sie wird Weib, sie wird christlich…)“ Nietzsche 1969e, 74. (GD 1889) Suomennos: 
Nietzsche 1995b, 29. 
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miehen ja naisen, ihmisen ja Jumalan, ihmisen ja totuuden välillä. Sekä Rousseau että Nietz-

sche mielsivät luonnon ja totuuden naisellisiksi. Rousseaun ja Nietzschen motiivit kunnioit-

taa totuuden peittävää huntua kuitenkin erosivat toisistaan. Rousseau kunnioitti totuuden 

häveliäisyyttä pelosta ja nöyryydestä, kun taas Nietzsche halusi miesten olevan niin rohkeita, 

että he voisivat kohdata lopullisten totuuksien puutteen ja siksi jättää hunnun ”totuuden” 

päälle. Koska Nietzschen mukaan lopullista totuutta naisista ei ole, naisten viehätyksen ja 

rauhoittavan vaikutuksen synnyttää välimatka heihin, huntu itse eikä hunnun taakse oletettu 

ihanne. Nietzsche ei kuitenkaan väitä vaikutuksen itsensä olevan illuusio230 ja nähdäkseni 

hän siksi haluaa, että iäti-naisellista ei kumota. Iäti-naisellisen idea piti naista miestä hengel-

lisempänä ja lähempänä Jumalaa olevana ja niinpä Nietzsche ehkä jopa yllättävästikin sa-

noo, että nainen, jossa ei ole hurskautta on syvän ja jumalattoman miehen silmissä jotakin 

täysin inhottavaa tai naurettavaa.231 Rousseau ja Nietzsche molemmat suosittelivatkin että 

miehet pysyvät kaukana naisista.232 Nietzschen sanoin:  

Naisten taika ja valtavin vaikutus on, filosofien kieltä käyttääksemme, kaukovaiku-
tusta, actio in distans: mutta siihen kuuluu, ensiksi ja ennen kaikkea — distanssi!233 

Voidaanko Nietzschen naiseuskäsityksiä siis selittää asettamalla ne osaksi hänen tietoteori-

aansa? Nietzschen epistemologisen perspektivismin mukaan objektiivinen totuus naisista 

on mahdoton saavuttaa, jolloin käsitykset naisista heijastavat aina milloin kenenkin vallan-

tahdon asettamia päämääriä. Nietzschen mukaan hänen aikanaan vallinneet käsitykset nai-

sesta olivat pitkälti miesten vallantahdon sanelemia ja niissä ihannoitiin ja mystifioitiin nais-

ta. Goethen Faustin ja Wagnerin oopperoiden iäti-naisellisen ideaali huvitti Nietzscheä. 

Nietzsche ei kuitenkaan halunnut kumota iäti-naisellista, hälventää naisen taikaa. Nietzsche 

piti hunnun takana olevaa totuutta rumana, koska hän suhtautui kielteisesti kaikkiin niihin 

asioihin, joiden on perinteisesti ajateltu olevan hunnun takana, kuten Platonin ideoihin ja 

kristilliseen Jumalaan. Nietzsche ei halunnut riisua huntua, kumota iäti-naisellista siksi, että 

huntujen riisuminen johtaisi kaiken halveksimiseen. Nietzschen mukaan totuus on ruma ja 

vastenmielinen vanha nainen. Siksi totuus ei säily totuutena, kun hunnut on riisuttu. Totuu-

den peittävän hunnun idean Nietzsche sai Rousseaulta. Huntu symboloi välimatkaa miehen 

ja naisen, ihmisen ja Jumalan ja ihmisen ja totuuden välillä. 

 

                                                 
230 Deutcher 2002, 331–334. 
231 „als ob ein Weib ohne Frömmigkeit für einen tiefen und gottlosen Mann nicht etwas vollkommen Widri-
ges oder Lächerliches wäre—“ Nietzsche 1968b, 183. (JGB 1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 143. 
232 Deutcher 2002, 323. 
233 „Der Zauber und die mächtigste Wirkung der Frauen ist, um die Sprache der Philosophen zu reden, eine 
Wirkung in die Ferne, eine action in distans: dazu gehört aber, zuerst und vor Allem—Distanz!“ Nietzsche 
1973, 100–101. (FW II 1882) Suomennos: Nietzsche 1997, 72. 
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2.2. Filosofisia vaikutteita Nietzschen naiseuskäsityksessä 

 
 
Omaperäisinkään ajattelija ei lähde rakentamaan ajatteluaan tyhjästä, vaan useasta lähteestä 

peräisin olevat vaikutteet muovautuvat vähitellen hänen mielessäään kullekin ajattelijalle 

tyypilliseksi persoonalliseksi ajattelutavaksi. Mistä lähteistä Nietzsche sai vaikutteita nai-

seuskäsitykseensä ja miksi hän omaksui juuri kyseiset vaikutteet?  

Nuoruudessaan Nietzsche tutustui saksalaisen Arthur Schopenhauerin 

(1788–1860) filosofiaan, mikä teki nuoreen filosofiin valtavan vaikutuksen.234 Vuoteen 1876 

asti Nietzsche oli yleisen käsityksen mukaan ajatusmaailmaltaan schopenhauerilais-

wagnerilainen.235 On osoitettu, että hän luki muun muassa Schopenhauerin teoksen Parerga 

und Paralipomena, joka sisältää Schopenhauerin näkemyksiä naisista.236 ja Nietzsche-tutkija 

Aappo Heikkinen laskeekin Schopenhauerin yhdeksi ratkaisevimmista Nietzschen naiseus-

käsityksen aatehistoriallisista vaikutteista.237  

Nietzschen halveksunta naisten liiallisesta oman ulkonäkönsä ympärillä pyö-

rimisestä on sukua Schopenhauerin esittämälle arvostelulle naisten turhamaisuudesta mitä 

tulee hepeneisiin ja henkilökohtaiseen kauneuteen.238 Nietzsche kirjoitti teoksessaan Götzen-

dämmerung: 

Tyytyväisyys varjelee jopa vilustumiselta. Onko kuunaan sellainen nainen kylmetty-
nyt, joka on tiennyt olevansa hyvinpuettu? – Oletan, että hänellä oli vaatteita tuskin 

nimeksi.239 
Naisten turhamaisuus on Schopenhauerin näkemyksen mukaan vain oire 

naisten yleisemmästä asioiden tarkastelukyvyn rajoittuneisuudesta, joka ei vedä vertoja mie-

hen syvällisemmälle näkemykselle.240 Myös Nietzsche esitti äänitorvensa Zarathustran suulla 

arvioita naisen ajattelun pinnallisuudesta.241  

Ja totella täytyy naisen ja löytää syvyys omalle pinnalleen. Pinta on naisen mieli, liik-
kuva myrskyinen kalvo matalain vetten päällä. Mutta miehen mieli on syvä, hänen 
virtansa kohisee maanalaisissa luolissa: nainen aavistaa hänen voimansa, mutta ei sitä 
käsitä.242 

                                                 
234 Kunnas 1981, 14; Nietzsche 1969f, 77. 
235 Kunnas 1981, 72. 
236 Nietzsche 1969f, 27. 
237 Heikkinen 1933, 444–445. 
238 Schopenhauer 1974, 626. 
239 ”Zufriedenheit schützt selbst vor Erkältung. Hat je sich ein Weib, das sich gut bekleidet wusste, erkältet? 
— Ich setze den Fall, das es kaum bekleidet war.“ Nietzsche 1969e, 57. (GD 1889) Suomennos: Nietzsche 
1995b, 11. 
240 Schopenhauer 1974, 616. 
241 „Oberfläche ist des Weibes Gemüth, eine bewegliche stürmische Haut auf einem seichten Gewässer“ 
Nietzsche 1968a, 82. (Z I 1883) Suomennos: Nietzsche 1961, 55. 
242 ”Und gehorchen muss das Weib und eine Tiefe finden zu seiner Oberfläche. Oberfläche ist des Weibes 
Gemüth, eine bewegliche stürmische Haut auf einem seichten Gewässer. Des Mannes Gemüth aber ist tief, 
sein Strom rauscht in unterirdischen Höhlen: das Weib ahnt seine Kraft, aber begreift sie nicht.“ Nietzsche 
1968a, 82. (Z I 1883) Suomennos: Nietzsche 1961, 55. 
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Schopenhauer koki naisten olevan järkensä vajavaisuuden vuoksi miehiä 

myötätuntoisempia epäonnisia kohtaan, mutta samasta syystä myös miehiä epäoikeuden-

mukaisempia ja kunniattomampia.243 Sama ajatustapa on löydettävissä Nietzscheltäkin, joka 

ajatteli, että naisen kostonhimoisuuden syy on hänen heikkoutensa, mikä samalla antaa hä-

nelle kyvyn suhtautua myötätuntoisesti muiden hätään.244 Nietzsche tosin ei Jean-Jacques 

Rousseaun ja Schopenhauerin tavoin ylistä sääliä hyveenä joka mahdollistaa toisten heik-

kouteen ja kärsimykseen samaistumisen, vaan pitää sitä hylättävänä asiana.245 

  Schopenhauer uskoi, että tärkeintä naisen elämässä on nuorena hurmata itsel-

leen elättäjä, minkä vuoksi hän uhraa niin paljon huomiotaan rakkauteen, pukuihin, tanssi-

miseen ja muuhun miehen valloittamiseen liittyvään. Epärehellisyys on Schopenhauerin 

mukaan juurtunut syvälle hurmaamiseen erikoistuneeseen naiseen.246 Näin ajatteli Nietz-

schekin: 

Mikään ei ole naiselle alunperin vieraampaa, vastenmielisempää, vihollisempaa kuin 
totuus, – hänen suuri taiteensa on valhe, hänen tärkein tavoitteensa on silmänlume ja 

kauneus247 
Nietzschen mukaan tiede loukkaa naisten häveliäisyyttä. Heistä tuntuu Nietzschen mukaan 

siltä kuin tahdottaisiin vertauskuvallisesti kurkistaa heidän vaatteidensa ja kaunisteidensa 

alle.248 Kysymys on jälleen kerran jo edellisessä alaluvussa käsitellystä huntu-vertauksesta. 

Nietzsche päätyy Schopenhauerin kanssa samaan johtopäätökseen: naisen 

kaltaista syvästi puutteellista olentoa ei ole luotu itsenäiseen elämään, vaan nainen on luon-

nostaan tarkoitettu tottelemaan. Nietzsche pitikin orjuutta ”ainoana ja viimeisenä ehtona”, 

jonka alaisena tahdoltaan heikommat ihmiset, etenkin naiset, viihtyvät. 249 

Nietzsche ja Schopenhauer eivät olleet naisen alistumista puolustavissa kirjoi-

tuksissaan poikkeuksia länsimaisen filosofian perinteessä. Nietzsche-tutkija Charles Andler 

on kiinnittänyt huomiota filosofi Johann Gottlieb Fichten vaikutukseen Nietzschen ajatte-

luun.250 Fichte oli sitä mieltä, että vaimon on alistuttava lähes rajoituksetta aviomiehelleen.251 

                                                 
243 Schopenhauer 1974, 617. 
244 ”Das Weib zum Beispiel ist rachsüchtig: das ist in seiner Schwäche bedingt, so gut wie seine Reizbarkeit 
für fremde Noth.“ Nietzsche 1969d, 272. (EH 1908) Suomennos: Nietzsche 2002, 28. 
245 Deutcher 2002, 326; Kunnas 1981, 157. 
246 Schopenhauer 1974, 615, 617. 
247 „Nichts ist von Anbeginn an dem Weibe fremder, widriger, feindlicher als Wahrheit, —seine grosse Kunst 
ist die Lüge, seine höchste Angelegenheit ist der Schein und die Schönheit.“ Nietzsche 1968b, 177. (JGB 
1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 138. 
248 „Allen rechten Frauen geht Wissenschaft wider die Scham. Es ist ihnen dabei zu Muthe, als ob man damit 
ihnen unter die Haut, schlimmer noch! unter Kleid und Putz gucken wolle.“ Nietzsche 1968b, 95. (JGB 1886) 
Suomennos: Nietzsche 1984, 74. 
249 „die Sklaverei, die einzige und letzte Bedingung ist, unter der willensschwächere Mensch, zumal das Weib, 
gedeiht“ Nietzsche 1995a, 79; Schopenhauer 1974, 626. 
250 Heikkinen 1933, 232. 
251 Frevert 1988, 59. 
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Nietzsche tutustui myös Jean-Jacques Rousseaun kasvatusteokseen Émile,252 jota pidän 

merkittävänä vaikutteena Nietzschen naiseuskäsitykseen. Samaa mieltä Rousseaun kanssa 

Nietzsche on nähdäkseni ainakin seuraavista asioista: naisen ei tule anastaa itselleen miehel-

tä käskyvaltaa, vaan on luonnon järjestyksen mukaista, että vaimo tottelee miestä ja näin 

nainen molempien filosofien mukaan jopa haluaa tehdä.253 Tässä näkemyksessä Nietzsche ja 

Rousseau ovat osa suurempaa naisia koskevan kirjoittelun perinnettä, jossa pidetään luon-

nollisena, että nainen alistuu miehelle ja tottelee häntä. Nietzschen mukaan naiset haluavat 

palvella ja löytää onnensa palvelemisesta.254 Nietzsche kertoi tutustuneensa myös Immanuel 

Kantin filosofiaan255 ja Kantin mukaan on luonnollista, että vaimo tottelee aviomiestään. 

Kantin mukaan naisille ei saa sallia minkäänlaista valtaa tai auktoriteettia poliittisissa kysy-

myksissä, sillä he eivät ole hänen mukaansa tarkasti ottaen rationaalisia.256 Tällaiset näke-

mykset viehättivät näkemykseni mukaan Nietzscheä hänen omistushaluisen persoonallisuu-

tensa takia, mistä lisää alaluvussa 3.2.   

On osoitettu, että Nietzschen ajatusmaailma oli hänen varhaisnuoruudessaan 

hegeliläinen.257 Hegel teki naisista luonnon ja miehistä mielen tai hengen edustajia.258 Nietz-

schenkin mukaan nainen on läheisempää sukua luonnolle kuin mies.259 Hegelin mukaan 

naiset ovat tunteiden orjia, kykenemättömiä laatimaan suunnitelmia ja toimimaan. Hegelillä 

tahto yhdistyi mieheen.260 Nietzschekin yhdisti tahdon mieheen: ”Miehen laadun määrää 

tahto, naisen laadun taipuisuus”261 Tässä Nietzsche ja Hegel liittyivät Aristoteleen aikoihin 

ulottuvaan perinteeseen, johon kuului myös Rousseau, jolta katson Nietzschen saaneen 

vaikutteita naiseuskäsitykseensä. Rousseaukin nimittäin samaisti tahdon mieheen, tottelevai-

suuden naiseen.262  

Arthur Schopenhauer piti naista puutteistaan huolimatta kuitenkin soveliaana 

huvittamaan miestä hänen virkistäytyessään.263 Myös Nietzsche vaikuttaa arvostaneen tällai-

sia huvituksia: 

                                                 
252 Hayman 1980, 48. 
253 Rousseau 1905, 743,758, 834, 861–862. 
254 Mendus–Kennedy 1987, 11. 
255 Heikkinen 1933, 267; Nietzsche 1969f, 77. 
256 Mendus 1987, 36. 
257 Hayman 1980, 44. 
258 Hodge 1987, 141. 
259 Nietzsche 2006, 42–43.; Krell 1986, 38. 
260 Hodge 1987, 153. 
261 “Des Mannes Art ist Wille, des Weibes Art Willigkeit” Nietzsche 1974, 103. (FW II 1882) Suomennos: 
Nietzsche 1997, 74. 
262 Rousseau 1905,  742. 
263 Schopenhauer 1974, 616. 
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Kahta tahtoo aito mies: vaaraa ja leikkiä. Sen tähden hän tahtoo naisen vaarallisim-
maksi lelukseen. Mies on kasvatettava sotaa varten ja nainen soturin virvoitukseksi: 

kaikki muu on hulluutta. 264 
Schopenhauerin mukaan ainoa ratkaisu utopian kaltaisten olosuhteiden luomiseksi on aidon 

aristokratian viisaiden ja jalojen jäsenten despotismi. Tällainen aristokratia saavutettaisiin 

Schopenhauerin mukaan naittamalla suurisieluisimmat miehet nokkelimpien ja lahjakkaim-

pien naisten kanssa.265 Nähdäkseni Nietzsche omaksui Schopenhauerilta tämän eugeniikalta 

kalskahtavan ajatuksen, mikä näkyy Nietzschen puhuessa avioliitosta. Nietzsche ei nimittäin 

antanut arvoa aikansa avioliitolle: 

Monta lyhyttä päättömyyttä — se on teistä rakkautta. Ja teidän avioliittonne lopettaa 
monet lyhyet päättömyydet yhtenä pitkänä tyhmyytenä.266 

Nietzschen mukaan perinteinen avioliitto oli todellisen tehtävänsä – ihmissuvun parantami-

sen267 – täyttämisen kannalta oman aikansa avioliittoja järkevämpi kolmessa suhteessa: mies 

oli juridisesti yksin vastuussa, avioliitto oli periaatteessa purkamaton ja perheet olivat vas-

tuussa puolisoiden valinnasta. Avioliitto oli Nietzschelle instituutio, eikä instituutioita pe-

rusteta hänen mielestään koskaan yksilötason oikullisuuden, ”rakkauden”, varaan. Avioliitto 

perustetaan 

seksuaaliselle tarpeelle, omistustarpeelle (nainen ja lapsi omaisuutena), hallitsemistar-
peelle, joka jatkuvasti organisoi pienintä hallitusmuodostelmaa, perhettä, joka tarvitsee 
lapsia ja perillisiä säilyttääkseen saavutetun voimamäärän, vaikutusvallan, vaurauden 

myös fysiologisesti 268 
Nietzschen ajan Saksassa avioliitto oli osa omaisuuden ja vallan laajentamisen, vakiinnutta-

misen ja suojelemisen strategiaa. Avioliitot olivat yleensä vanhempien järjestämiä.  Avioliitto 

ei ollut rakkausliitto, miehelle se merkitsi mahdollisuutta jatkaa sukua ja siirtää omaisuus, 

yhteiskunnallinen asema ja kulttuuriperinteet laillisille perijöille.269 Tämäkin varmasti sopi 

Nietzschen omistus- ja vallanhaluiselle persoonallisuudelle. Ajankuvana mainittakoon, että 

Georg Wilhelm Friedrich Hegelinkin mukaan omistusoikeus saatettiin voimaan yhteydessä 

avioliiton käyttöönottoon270 ja sosialisti Friedrich Engelsin mukaan yksiavioisuuden alkupe-

räinen tarkoitus oli miehen herruus perheessä ja perillisten siittäminen, minkä Nietzschen 

                                                 
264 ”Zweierlei will der ächte Mann: Gefahr und Spiel. Desshalb will er das Weib, als das gefährlichste Spiel-
zeug. Der Mann soll zum Kriege erzogen werden und das Weib zur Erholung des Kriegers: alles Andre ist 
Thorheit.“ Nietzsche 1968a, 81. (Z I 1883) Suomennos: Nietzsche 1961, 54. 
265 Schopenhauer 1970, 154. 
266 ”Viele kurze Thorheiten—das heisst bei euch Liebe. Und eure Ehe macht vielen kurzen Thorheiten ein 
Ende, als Eine lange Dummheit.“ Nietzsche 1968a, 87. (Z I 1883) Suomennos: Nietzsche 1961, 59. 
267 ”Ehe: so heisse ich den Willen zu Zweien, das Eine zu schaffen, das mehr ist, als die es schufen.” Nietz-
sche 1968a, 86. (Z I 1883) Suomennos: Nietzsche 1961, 58. 
268 ”Man gründet eine Institution nie und nimmermehr auf eine Idiosynkrasie, man gründet die Ehe nicht, wie 
gesagt, auf die „Liebe“, —man gründet sie auf den Geschlechtstrieb, auf den Eigenthumstrieb (Weib und 
Kind als Eigenthum), auf den Herrschafts-Trieb, der sich beständig das kleinste Gebilde der Herrschaft, die 
Familie, organisirt, der Kinder und Erben braucht, um ein erreichtes Maass von Macht, Einfluss, Reichthum 
auch physiologisch festzuhalten,“ Nietzsche 1969e, 136. (GD 1889) Suomennos: Nietzsche 1995b, 97. 
269 Frevert 1988, 37–40. 
270 Hegel 1994, 166–167. 
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ihailemat kreikkalaiset olivat Engelsin mukaan avoimesti sanoneet. Friedrich Engels olikin 

visioinut, että avioliiton perustana tulisi tulevaisuudessa olemaan puolisoiden välinen rak-

kaus eikä omaisuus. Tämän myötä avioliitosta häviäisivät Engelsin mukaan sellaiset Nietz-

schen ihailemat piirteet kuin miehen herruus ja avioliiton purkamattomuus.271 Myös Wil-

helm von Humboldtin mukaan avioliiton tulisi olla kahden ihmisen vapaaehtoinen liitto, 

jota ylläpitää vain molemminpuolinen kiintymys. Tämän vuoksi Humboldtin mukaan avio-

eron pitäisi olla mahdollinen milloin vain ja mistä syystä tahansa.272 Nietzschen omistus- ja 

vallanhaluinen persoonallisuus koki nähdäkseni tällaiset suunnitelmat aviomíehen vallan 

horjuttamisesta uhaksi. Nietzschelle perinteisen avioliiton järkevyys oli nimenomaan siinä, 

että mies oli juridisesti yksin vastuussa273 ja että perheet olivat vastuussa puolisoiden valin-

nasta.274 Rakkausaviolittojen suosiminen oli Nietzschen mukaan hävittänyt avioliitosta sen, 

mikä tekee siitä instituution.275 

Avioliiton järkevyys oli siinä, että se oli periaatteessa purkamaton: siten se sai koros-
tuksen, joka kaikui yli sattumanvaraisten tunteiden, kiihkon ja hetkellisyyden, joka sai 
äänensä kuuluviin.276 

Nietzschen näkemys tässä asiassa muistuttaa suuresti Georg Wilhelm Friedrich Hegelin 

näkemystä avioliitosta:  

Avioliiton päätökseen saattaminen sellaisenaan muodostuu juhlallisuuksista, joiden väli-
tyksellä tämän liiton olemus ilmaistaan ja perustetaan tunteen satunnaisuuden ja erityisen 
taipumuksen yläpuolelle kohotettuna siveellisenä elämänä. 277 

Hegelin kuten nähdäkseni myös Nietzschen mukaan oli tuomittavaa romantikkojen tavoin 

liittää toisiinsa rakkaus ja avioliitto. Avioliitto oli Hegelille olemukseltaan “eettinen suhde”, 

mikä kohotti sen hetkellisen, häilyvän ja puhtaasti subjektiivisen yläpuolelle. Avioliitto tar-

vitsi Hegelin ja myös Nietzschen mukaan pitkän aikavälin vakautta turvassa tunteiden vaih-

telulta. Sitä tulisi pitää periaatteessa purkamattomana.278 

Nietzsche piti avioliiton suvunjalostuspäämäärää niin tärkeänä, että piti to-

dennäköisenä, että avioliitto tulisi tulevaisuudessa tarvitsemaan täydennyksekseen konkubi-

naattia eli jalkavaimon/vaimojen pitämistä. Avioliitto korkeimmassa aspektissaan oli Nietz-

                                                 
271 Lumme 1986, 323, 334. 
272 Vogel 1987, 111. 
273 ”Die Vernunft der Ehe — sie lag in der juristischen Alleinverantwortlichkeit des Mannes“ Nietzsche 
1969e, 135–136. (GD 1889)  Suomennos: Nietzsche 1995b, 97. 
274 „Die Vernunft der Ehe [ - - ] Sie lag insgleichen in der Verantwortlichkeit der Familien für die Auswahl der 
Gatten.“ Nietzsche 1969e, 135–136. (GD 1889) Suomennos: Nietzsche 1995b, 97. 
275 „Man hat mit der wachsenden Indulgenz zu Gunsten der Liebes-Heirath geradezu die Grundlage der Ehe, 
das, was erst aus ihr eine Institution macht, eliminirt.“ Nietzsche 1969e, 135–136. (GD 1889) Suomennos: 
Nietzsche 1995b, 97. 
276 „Die Vernunft der Ehe — sie lag in ihrer principiellen Unlösbarkeit: damit bekam sie einen Accent, der, 
dem Zufall von Gefühl, Leidenschaft und Augenblick gegenüber, sich Gehör zu schaffen wusste.“ Nietzsche 
1969e, 135–136. (GD 1889)  Suomennos: Nietzsche 1995b, 97. 
277 Hegel 1994, 164. 
278 Frevert 1988, 63. 
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schelle kahden vastakkaista sukupuolta olevan henkilön hengellistä ystävyyttä ja se on sol-

mittu uuden sukupolven tuottamista ja kouluttamista varten. Tällainen avioliitto käyttäisi 

seksuaalisuutta vain satunnaisena ja harvinaisena keinona jälkeläisten tuottamista varten. 

Nietzsche pohti, että jos vaimon olisi palveltava miehensä sukupuolisten tarpeiden ainona 

tyydyttäjänä, vaimoa ei valittaisi uuden sukupolven tuottamista ja koulutusta ajatellen.279 

Millaisia filosofisia vaikutteita Nietzsche siis naiseuskäsitykseensä sai? Nietz-

sche kuului naista koskevan ajattelunsa osalta Platonia vastustavaan aristoteeliseen linjaan 

yhdessä Immanuel Kantin, Arthur Schopenhauerin, Georg Wilhelm Friedrich Hegelin, 

Jean-Jacques Rousseaun ja Johann Gottlieb Fichten kanssa. Tämän perinteen mukaan nais-

ta ei voi pitää täysin rationaalisena samassa mielessä kuin miestä ja siksi naisen osa tässä 

elämässä on totella miestä ja alistua hänen rationaalisempaan tahtoonsa. Tämä varmasti 

miellytti Nietzschen omistushaluista luonnetta. Arthur Schopenhauerilta periytyvän näke-

myksen mukaan avioliiton tärkein tehtävä oli ihmissuvun jalostaminen. Nietzschen mukaan 

perinteinen avioliitto täytti tämän tehtävän hänen aikansa avioliittoja paremmin, sillä mies 

oli siinä juridisesti yksin vastuussa, avioliitto oli periaatteessa purkamaton ja perheet valitsi-

vat puolison. Nietzsche jakoi aikansa saksalaisen yhteiskunnan käsityksen avioliitosta van-

hempien järjestämänä keinona miehelle laajentaa, vakiinnuttaa ja suojella omaisuutta ja val-

taa, jatkaa sukua ja luovuttaa omaisuus, sosiaalinen asema ja kulttuurinen perintö laillisille 

perijöille. Nietzsche vastusti romantikkojen ihailemia tunteisiin perustuvia rakkausavioliitoja 

yhtyen tässä ajan vallitsevaan näkemykseen, jolle Georg Wilhelm Friedrich Hegel oli anta-

nut kirjallisen ilmaisun. Nietzschen mukaan avioliitto perustetaan miehen seksuaaliselle 

tarpeelle, naisen ja lasten omistus- ja hallitsemistarpeelle. Nietzschen omistushaluinen ja 

vallanhaluinen luonne piti vastenmielisenä avioeron mahdollisuutta ja puolusti avioliiton 

purkamattomuutta kuten Hegelkin.  

 

 

 

                                                 
279 „Aus der Zukunft der Ehe. [ - - ] die Ehe in ihrer höheren Auffassung gedacht, als Seelenfreundschaft zweier 
Menschen verschieden Geschlechts, also so, wie sie von der Zukunft erhofft wird, zum Zweck der Erzeu-
gung und Erziehung einer neuen Generation geschlossen, — eine solche Ehe, welche das Sinnliche gleichsam 
nur als ein seltenes, gelegentliches Mittel für einen grösseren Zweck gebraucht, bedarf wahrscheinlich, wie 
man besorgen muss, einer natürlichen Beihülfe, des Concubinats; denn wenn aus Gründen der Gesundheit des 
Mannes das Eheweib auch zur alleinigen Befriedigung des geschlechtlichen Bedürfnisses dienen soll, so wird 
bei der Wahl einer Gattin schon ein falscher, den angedeuteten Zielen entgegengesetzer Gesichtspunct 
maassgebend sein: die Erzielung der Nachkommenschaft wird zufällig, die glückliche höchst unwahrschein-
lich.“ Nietzsche 1967, 286. (MA 1878) 



 50 

2.3 Antiikin Kreikka ihanteena naisiin suhtautumisessa 

 
 

Nietzschen – antiikin kulttuurin innokkaan harrastajan280 – näkemys naisen oikeasta yhteis-

kunnallisesta asemasta oli paljolti samanlainen kuin antiikin kreikkalaisten. Aappo Heikki-

nen laskeekin muinaisen Kreikan avioliitto-olot merkittäväksi Nietzschen naiseuskäsityksen 

vaikuttajaksi.281 Nietzschen mukaan sukupuolten välillä välttämättömästi vallitsevan ver-

tauskuvallisen sotatilan vuoksi on typerää haaveilla yhtäläisistä oikeuksista ja yhtäläisestä 

kasvatuksesta. Siksi syvällisesti ajattelevan miehen  

täytyy käsittää nainen omistukseksi, lukkojen taakse pantavaksi omaisuudeksi, joksi-
kin palvelukseen ennaltamäärätyksi ja siinä täydellisyytensä saavuttavaksi [--] niin 

kuin tekivät muinoin kreikkalaiset 282 
Nietzsche lukeutui runoilijoiden Friedrich Hölderlinin ja Heinrich Heinen tavoin saksalai-

seen toisinajattelevan hellenismin traditioon, joka käytti antiikin kulttuurien tuntemustaan 

enemmän aikansa saksalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kritisoimiseen kuin tukemiseen.283  

Vaikka Platonin kaavailemassa ihannevaltiossa naisille ja miehille pitäisikin 

antaa sama kasvatus ja koulutus, Platonin ajan tosiasiallisessa Ateenassa »vapaakin» nainen 

oli suljettu kotiin niin sanottuun naisosastoon, jossa hänen pääasiallinen velvollisuutensa oli 

lasten synnyttäminen ja kasvattaminen sekä huolehtiminen kotitaloudesta, palvelijoista ja 

orjista. Naisen tärkeimpiä hyveitä olivat vaikeneminen, alistuvuus ja kuuliaisuus isää, puoli-

soa tai muita miespuolisia sukulaisia kohtaan, joiden omaisuutta hänen katsottiin olevan. 

Kaduilla ja toreilla, missä poliittisia päätoksiä tehtiin, hänellä ei ollut mitään tekemistä.284 

Nietzschekin ihaili nähdäkseni vaikenemista naisen hyveenä: ”Puku musta ja vait-olo vaa-

tettaa sopivasti naista joka-ainoaa.”285 Kreikkalaisen käytännön mukaisesti sulhanen oli os-

tanut naiset sukunsa jatkumisen varmistamiseksi; naisen oli järjetöntä ajatella itselleen poliit-

tista tai sotilasuraa.286 Naiset eivät laillisesti voineet puhua tai toimia itsensä puolesta, ja hei-

dän täytyi hyväksyä miesten holhous koko elämänsä ajan.287 Ajatus emansipaation vastus-

                                                 
280 Kunnas 1981, 183. 
281 Heikkinen 1933, 444–445. 
282 „Sich im Grundprobleme ”Mann und Weib” zu vergreifen, hier den abgründlichsten Antagonismus und 
die Nothwendigkeit einer ewig-feindseligen Spannung zu leugnen, hier vielleicht von gleichen Rechten, glei-
cher Erziehung, gleichen Ansprüchen und Verpflichtungen zu träumen: das ist ein typisches Zeichen von 
Flachköpfigkeit [ - - ] Ein Mann hingegen, der Tiefe hat, in seinem Geiste [ - - ] kann über das Weib immer 
nur orientalisch denken: er muss das Weib als Besitz, als verschliessbares Eigenthum, als etwas zur Dienstbar-
keit Vorbestimmtes und in ihr sich Vollendes fassen [ - - ] wie dies ehemals die Griechen gethan haben.“ 
Nietzsche 1968b, 181. (JGB 1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 141–142. 
283 Smith 1996, xi. 
284 Alanen 1986, 33. 
285 ”Schwartz Gewand und Schweigsamkeit kleidet jeglich Weib – gescheidt.“ Nietzsche 1968b, 180. (JGB 
1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 140. 
286 Alanen 1986, 48. 
287 Rietbergen 1998, 25. 
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tamisesta ja antiikin kreikkalaisen kulttuurin ihannoimisesta naisen aseman luonnollisuuden 

tähden löytyi jo Schopenhauerilta.288 Myös Nietzscheen nähdäkseni vaikuttanut Rousseau 

ihaili antiikin Kreikan naisia siitä, että he avioiduttuaan katosivat julkisuudesta, sulkeutuivat 

koteihinsa ja omistautuivat taloudenhoidolle ja perheelleen.289 Nietzschen näkemys naisten 

aseman ihanteellisuudesta antiikin Kreikassa on nähdäkseni täysin vastakkainen Friedrich 

Schlegelin näkemykselle, jonka mukaan antiikin Kreikan kulttuuri kukoisti sitä enemmän 

mitä enemmän tasa-arvoa se soi naisille.290 Tämä sopii tulkintani mukaan hyvin Nietzschen 

yleiseen taipumukseen hyökätä romantikkojen näkemyksiä vastaan.   

Antiikin Kreikassa lasten synnyttäminen nähtiin naisen ensisijaiseksi velvolli-

suudeksi.291 Samoin Nietzsche näki naisten tärkeimmäksi tehtäväksi synnyttää voimakkaita 

lapsia.292 Myös Rousseau, jolta uskon Nietzschen saaneen vaikutteita naisnäkemykseensä, 

piti naisten varsinaisena kutsumuksena lasten synnyttämistä ja naisten pitää hänen mukaan-

sa olla vahvoja, jotta he voivat synnyttää vahvoja poikia.293 Nietzsche jakoi kreikkalaisten ja 

Rousseaun näkemyksen naisen tehtävästä: 

Naisessa on kaikki arvoitusta, ja kaikkeen, mitä naisessa on, kuuluu yksi ratkaisu: sen 

nimi on raskaus. 294  
Yksi yleisimmistä ja länsimaisia filosofeja eniten miellyttäneistä naista koskevista teorioista 

näyttää olleen Aristoteleen 300-luvulla ennen ajanlaskumme alkua kehittämä oppi. Aristote-

les vahvisti ja pyrki terveen järjen nimissä todistamaan oikeiksi ja luonnonmukaisiksi perin-

teisen miesvaltaisen perheinstituution. Aristoteleen mukaan naiset ovat epätäydellisiä mie-

hiin verrattuna: heiltä puuttuvat muun muassa ne järjen ja tahdon voimat, joiden avulla 

ihminen pystyy hallitsemaan tunteitaan ja käytöstään. Koska naiset eivät kykene hallitse-

maan itseään, on Aristoteleen mukaan hyvä ja luonnonmukaista, että he alistuvat järkeväm-

pien ja siis täydellisempien miesten valtaan.295 Rousseau ja Nietzsche kuuluivat nähdäkseni 

naisiin suhtautumisen osalta aristoteeliseen traditioon, joka suhtautui sukupuolten tasa-

arvoon platonistista perinnettä nihkeämmin.296 Mitä orjiin ja naisiin tuli Aristoteles puolusti 

aikanaan vallinneita oloja ja instituutioita. Aristoteleen mukaan naisten ja orjien aherrus 

vapautti Kreikan vapaan kansalaisen triviaaleista tarpeista ja käytännön arkihuolista ja mah-

                                                 
288 Schopenhauer 1974, 622. 
289 Rousseau 1905, 761. 
290 Benhabib 2002, 294. 
291 Rietbergen 1998, 26. 
292„zu ihrem ersten und letzten Berufe, kräftige Kinder zu gebären” Nietzsche 1968b, 183. (JGB 1886) 
Suomennos: Nietzsche 1984, 143. 
293 Rousseau 1905, 750, 760. 
294 ”Alles am Weibe ist ein Räthsel, und Alles am Weibe hat Eine Lösung: sie heisst Schwangerschaft.“ Nietz-
sche 1968a, 80. (Z I 1883) Suomennos: Nietzsche 1961, 54. 
295 Alanen et al. 1986, 6–7.  
296 Deutcher 2002, 336. 
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dollisti heille maallisen elämän korkeimman päämäärän ja merkityksen: teoreettisen mietis-

kelyn. Tämä päämäärä on Aristoteleen mukaan varattu harvoille etuoikeutetuille: suurelta 

enemmistöltä, mukaan lukien naiset ja orjat, puuttuvat sellaiset järjenkäytön edellytykset, 

joita mietiskelevä elämä vaatii, ja se sai siten tyytyä palvelemaan epäsuorasti tämän päämää-

rän toteuttamista.297 Nietzsche oli tulkintani mukaan tästä samaa mieltä Aristoteleen kanssa. 

Nietzschekään ei halunnut, että naisen orjankaltaista asemaa nostettaisiin yhteiskunnallisen 

keskustelun kohteeksi. Orjuus on Nietzschen mukaan edellytys jokaiselle korkeammalle 

kulttuurille, jokaiselle kulttuurin kohennukselle. 298  

Antiikin Kreikassa muodollinen kirjallinen koulutus ei kuulunut naisille.299 

Nietzsche ajatteli samoin väittäessään naisessa havaittavien oppineiden taipumusten olevan 

tavallisesti merkki siitä, että hänen sukupuolisuudessaan on jotakin epäjärjestyksessä.300 

Nietzschen suhtautumiseen naisten koulutukseen palaan seuraavassa alaluvussa. 

Kuinka antiikin Kreikan kulttuuri vaikutti Nietzschen naiseuskäsitykseen?  

Nietzschen näkemys naisen oikeasta yhteiskunnallisesta asemasta oli paljolti samanlainen 

kuin antiikin kreikkalaisten. Nietzsche näki naisten tärkeimmäksi tehtäväksi synnyttää voi-

makkaita lapsia eikä pitänyt kirjallista koulutusta naisille sopivana. Rousseau ja Nietzsche 

kuuluivat molemmat naisajattelussaan aristoteeliseen traditioon, joka suhtautui sukupuolten 

tasa-arvoon platonistista perinnettä nihkeämmin. Naisen orjankaltainen asema oli Nietz-

schen mukaan edellytys jokaiselle korkeammalle kulttuurille. 

2.4 Nietzschen suhtautuminen naisten koulutukseen ja emansipaatioon 

 

Nietzsche syntyi ja kasvoi lähes yhtä aikaa Saksan naisliikkeen kanssa. Kuinka Nietzsche 

suhtautui siihen ja mistä suhtautuminen johtui? Nietzschen lähipiirissä oli useita aikansa 

mittapuilla mitattuna emansipoituneita naisia. Nietzschen läheiset ystävät Malwida von 

Meysenbug ja Meta von Salis olivat naisliikkeen johtavien ajattelijoiden joukossa saksankie-

lisissä maissa.301 Meta von Salis, Resa von Schirnhofer ja Helene von Druskowitz väittelivät 

tohtoriksi Zürichin yliopistossa.302 Tämän huomioon ottaen Nietzsche ehkä vähän yllättä-

                                                 
297 Alanen 1986, 20. 
298 „ das täppische und entrüstete Zusammensuchen all des Sklavenhaften und Leibeigenen, das die Stellung 
des Weibes in der bisherigen Ordnung der Gesellschaft an sich gehabt hat und noch hat (als ob Sklaverei ein 
Gegenargument und nicht vielmehr eine Bedingung jeder höheren Cultur, jeder Erhöhung der Cultur sei)“ 
Nietzsche 1968b, 183. (JGB 1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 143. 
299 Rietbergen 1998, 26. 
300 ”Wenn ein Weib gelehrte Neigungen hat, so ist gewöhnlich Etwas an ihrer Geschlechtlichkeit nicht in 
Ordnung.”Nietzsche 1968b, 98. (JGB 1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 77. Geschlechtlichkeit on sukupuo-
lisuus, ei sukupuolielämä, kuten suomennos sen kääntää. 
301 Thorgeirsdottir 2009, 411. 
302 Diethe 1996, 5. 
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västi vastusti naisten emansipaatiota ja koulutusta. Nietzsche muistutti nähdäkseni tässä 

jälleen kerran Hegeliä — muistamme, että Nietzsche oli nuoruudessaan hegeliläinen303—

joka ei ollut pelkästään aikansa ennakkoluulojen vanki puolustaessaan naisen perinteistä 

paikkaa perheessä ja vastustaessaan naisten koulutusta. Hegel kohtasi romantikkoystäviensä 

myötä lahjakkaita, hyvin koulutettuja ja aikansa roolimalleihin sopeutumattomia naisia. He-

gel ei nähdäkseni pitänyt sukupuolten tasa-arvoon johtavista tulevaisuudennäkymistä sen 

enempää kuin Nietzschekään ja Nietzschen tavoin arvosteli romantikkojen ajatuksia va-

paasta rakkaudesta, sukupuolten tasa-arvosta ja tietyntyyppisestä androgynian ihanteesta.304  

Nietzsche ajatteli Hegelin tavoin, että naisten hallitessa valtio on heti vaaras-

sa, sillä naiset eivät heidän mukaansa ohjaa toimiaan universaalisuuden vaateiden vaan sa-

tunnaisten mielipiteiden mukaan. Tämän näkemyksen mukaan naisten eristys yksityiseen 

elämänpiiriin oikeutettiin viittaamalla naisen partikularistiseen, tunteelliseen ei-universaaliin 

luontoon. Nainen tuntee Nietzschen ja Hegelin mukaan vain rakkauden ja ystävyyden si-

teet, hän on vaarallinen politiikassa ja valmis ehkäpä uhraamaan laajemman julkisen hyvän 

jonkin henkilökohtaisen siteen tai henkilökohtaisen mieltymyksen takia. Miehet sen sijaan 

eivät ole Nietzschen ja Hegelin mukaan tunteiden vietävissä.305 Nietzsche suhtautui kriitti-

sesti naisten mahdollisuuteen olla oikeudenmukaisia viitaten heidän emotionaaliseen irra-

tionaaliseen luonteeseensa. Politiikkaa ja tiedettä (Nietzsche mainitsee erityisesti historian) 

ei tulisi Nietzschen mukaan uskoa naisten käsiin. Nietzsche jättää kuitenkin avoimeksi 

mahdollisuuden, että asiantila voitaisiin muuttaa aikanaan.306 

Nietzschen aikana ajateltiin yleisesti, että jopa lahjakkaimmatkin naiset voisi-

vat saavuttaa luovuudessa ja tieteessä keskinkertaisuuden ylittäviä suorituksia vain luopu-

malla naisellisista luonteenpiirteistä. Näin ajatteli muun muassa George Ruhze, berliiniläi-

nen teologian professori. Tavallinen asiantuntijoiden huoli oli, että sukupuolten yhteiskou-

lutus riistäisi naisilta heidän naisellisuutensa ja tekisi miehistä epämiehekkäitä. Otto Gier-

ken, berliiniläisen oikeustieteen professorin mukaan yhteiskunnan täytyy huolehtia pääasial-

lisesti siitä, että miehet säilyvät miehinä. Hänen mukaansa on varma merkki siitä, että asiat 

                                                 
303 Hayman 1980, 44. 
304 Benhabib 2002, 293–294. 
305 Mendus–Kennedy 1987, 9–10. 
306 “Zur Emancipation der Frauen. — Können die Frauen überhaupt gerecht sein, wenn sie so gewohnt sind, zu 
lieben, gleich für oder wider zu empfinden? Daher sind sie auch seltener für Sachen, mehr für Personen ein-
genommen: sind sie es aber für Sachen, so werden sie sofort deren Parteigänger und verderben damit die 
reine unschuldige Wirkung derselben. So entsteht eine nicht geringe Gefahr, wenn ihnen die Politik und ein-
zelne Theile der Wissenschaft anvertraut werden (zum Beispiel Geschichte). Denn was wäre seltener, als eine 
Frau, welche wirklich wüsste, was Wissenschaft ist? Die besten nähren sogar im Busen gegen sie eine heimli-
che Geringschätzung, als ob sie irgend wodurch ihr überlegen wären. Vielleicht kann diess Alles anders wer-
den, einstweilen ist es so.“  Nietzsche 1967, 282. (MA 1878) 
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menevät huonosti, kun maskuliinisuus alkaa hylätä miehet ja etsiä turvapaikkaa naisista.307 

August Strindbergkin varoitti Nietzscheä siitä, että hän ei löytäisi paljon kiinnostusta Eng-

lannista—“maasta, joka on laskenut kunnioitettavuudessa ja luovutettu naisten käsiin, mikä 

tarkoittaa samaa kuin täydellinen rappio.” 308 

Ajan ilmapiiriä kuvaa hyvin se, että vuonna 1871 Heidelbergin yliopiston se-

naatti esitti kannan, jonka mukaan naisten läsnäolo akateemisilla luennolla on inhottava ja 

häiritsevä ilmiö ja ohjeisti luennoitsijoita olemaan suvaitsematta sitä. Itseasiassa vuoteen 

1896 saakka Preussin naiset tarvitsivat ministerin luvan osallistuakseen luennoille.309 Nietz-

schen ystävä neiti Meta von Salis oli anonut turhaan osallistumislupaa Jakob Burckhardtin 

pitämille luennoille. Nietzschen tulkinnan mukaan neiti von Salis halusikin kielteisen pää-

töksen, voidakseen käyttää sitä aseena taistelussaan naisten emansipaation puolesta. Metan 

oveluus huvitti Nietzscheä.310 

Nietzsche ei ollut ainoa, joka suhtautui kielteisesti naisten koulutukseen. Itse 

asiassa ”oppinut nainen” oli yksi yleisimmistä ja ilkeimmistä karikatyyreistä 1700- ja 1800-

luvun lopussa. Viimeistään Nietzschenkin lukeman Rousseaun kasvatusopas Émilen julkai-

semisen jälkeen, uskottiin yleisesti että oppineen naisen on paras kuolla naimattomana.311 

Rousseaun mukaan yksikään oppinut ja kirjallisuutta harrastava nainen ei koskaan saisi 

miestä, jos maan päällä olisi vain järkeviä miehiä,312 ja Nietzschenkin mukaan naisten ryh-

tyminen vapaa-ajattelijoiksi ja kynäilijöiksi merkitsi naisellisten vaistojen rappeutumista. 313 

Nietzche kertoi tutustuneensa myös Immanuel Kantin filosofiaan ja Kantin 

mukaan oppinut nainen on mahdoton ajatus, naisten liiallinen kouluttaminen on vaarallis-

ta,314 ja naiset jotka halusivat oppia kreikkaa, voisivat Kantin mukaan yhtä hyvin kasvattaa 

parran.315 Kantin mukaan oppinut nainen käyttää kirjojaan samalla tavalla kuin esimerkiksi 

kelloaan, jota hän kantaa siten, että ihmiset havaitsevat hänen omistavan sellaisen, vaikka-

kaan se ei tavallisesti käy tai ole oikeassa ajassa. 316 Nietzsche esittää vastaavankaltaisen aja-

tuksen, joka on ehkä saanut Kantin ajatuksesta vaikutteita: 

                                                 
307 Frevert 1988, 123. 
308 Kirje August Strindbergille. 7.12. 1888. Nietzsche 1969f, 330. 
309 Frevert 1988, 121–122. 
310 Nietzsche 1969f, 240. 
311 Frevert 1988, 17. 
312 Rousseau 1905, 864–864. 
313„was bedeutet dies Alles, wenn nicht eine Anbröckelung der weiblichen Instinkte, eine Entweiblichung? [ - 
- ] Man will hier und da selbst Freigeister und Litteraten aus den Frauen machen“ Nietzsche 1968b, 183. 
(JGB 1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 143. 
314 Mendus 1987, 36, 38. 
315 Allen 1979, 124. 
316 Mendus 1987, 36, 38. 
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Täydellinen nainen suhtautuu kirjallisuuteen kuin pikku syntiin: kokeeksi, ohimen-
nen ja vilkuillen ympärilleen nähdäkseen, huomaako kukaan ja jotta joku huomai-
si…317 

Nietzsche sai nähdäkseni nuoruudessaan vaikutteita myös romantikoilta, mi-

kä näkyy esimerkiksi siinä, että Nietzsche esitti vastaavan ajatuksen kuin Wilhelm von 

Humboldt, jonka mukaan nainen on lähempänä ihanneihmisyyttä kuin mies, mutta saavut-

taa sen harvemmin:318 

TÄYDELLINEN NAINEN: — Täydellinen nainen on korkeampi ihmistyyppi kuin 
täydellinen mies: myös jotain paljon harvinaisempaa.319 

Leila Haaparannan mukaan Nietzsche tarkastelee miehen ja naisen suhdetta tavalla, jota on 

pidettävä Platonin androgyyni-myytin toisintona. Androgyyni-myytin versioita esitettiin 

myös romantiikan aikana, jolloin ajateltiin, että mies ja nainen ovat erilaisia mutta samanar-

voisia ja että heidän välisensä vuorovaikutus rikastuttaa kumpaakin osapuolta. Haaparannan 

mukaan Nietzsche jatkaa tätä romantiikan perinnettä. Nietzsche kirjoittaakin teoksessaan 

Menschliches, Allzumenschliches, että mies etsii naisesta idealisoitua miestä, nainen taas miehestä 

idealisoitua naista.320 Samassa teoksessaan Nietzsche kuvaa hyvää vaimoa ystäväksi, autta-

jaksi, lastensynnyttäjäksi, äidiksi, perheenpääksi ja huoltajaksi, jonka on mahdollisesti jopa 

hoidettava omaa yritystään ja liiketoimiaan aviomiehen vastaavista erillään. Mielenkiintoista 

on myös, että Nietzschen mukaan tulevaisuudessa saattaa vallita asiaintila, joka oli vasta-

kohtainen sille, joka vallitsi Ateenassa Perikleen aikana. Nietzschen mukaan miehet, joiden 

vaimot olivat tuolloin heille melkein konkubiineja, kääntyivät Aspasioiden puoleen, koska 

he kaipasivat ”sekä päätä että sydäntä tyydyttävän kumppanuuden viehätystä, jollaista vain 

naisten arvokkuus ja älyllinen notkeus yksin voi tarjota”.321 Nietzsche ja Malwida von Meys-

enbug kehittivät vielä vuonna 1876 idean eräänlaisen kulttuurisen lähetyskeskuksen perus-

tamisesta, jonka tehtävä olisi rohkaista molemman sukupuolen aikuisia kehittämään täy-

dempi henkinen elämä, niin että he voisivat auttaa uuden kulttuurin levittämisessä. Mal-

                                                 
317 ”Das vollkommene Weib begeht Litteratur, wie es eine kleine Sünde begeht: zum Versuch, im Vorüber-
gehn, sich umblickend, ob es Jemand bemerkt und dass es Jemand bemerkt…“ Nietzsche 1969e, 56. (GD 
1889) Suomennos: Nietzsche 1995b, 11. 
318 Vogel 1987, 110. 
319 „Das vollkommene Weib. — Das vollkommene Weib ist ein höherer Typus des Menschen, als der vollkom-
mene Mann: auch etwas viel Selteners.“ Nietzsche 1967, 273. (MA 1878) 
320 Haaparanta 1986, 285–286; ”wie der Mann nach dem idealisirten Manne, das Weib nach dem idealisirten 
Weibe sucht” Nietzsche 1967, 280. (MA 1878) 
321 „Eine gute Gattin, welche Freundin, Gehülfin, Gebärerin, Mutter, Familienhaupt, Verwalterin sein soll, ja 
vielleicht abgesondert von dem Manne ihrem eigenen Geschäft und Amte vorzustehen hat, kann nicht zu-
gleich Concubine sein: es hiesse im Allgemeinen zu viel von ihr verlangen. Somit könnte in Zukunft das 
Umgekehrte dessen eintreten, was zu Perikles‘ Zeiten in Athen sich begab: die Männer, welche damals an 
ihren Eheweibern nicht viel mehr als Concubinen hatten, wandten sich nebenbei zu den Aspasien, weil sie 
nach den Reizen einer kopf- und herzbefreienden Geselligkeit verlangten, wie eine solche nur die Anmuth 
und geistige Biegsamkeit der Frauen zu schaffen vermag.“  Nietzsche 1967, 286. (MA 1878) Aspasia Mile-
toslainen oli kuuluisa oppinut nainen Antiikin Kreikassa. 
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widan kunnianhimo oli kasvattaa naisopiskelijoista naisemansipaation jaloimpia edustajia.322 

Toisin kuin Leila Haaparanta väittää323, Nietzschen näkemykset eivät toistu olennaisesti 

samoina Nietzschen ajattelun kaikkina kolmena kautena ainakaan hänen naiseuskäsityksen-

sä osalta. Oman tulkintani mukaan Nietzschen näkemykset naisten emansipaation vaaralli-

suudesta jyrkentyivät vähitellen, nähdäkseni viimeistään Lou Salomén tapauksen jälkeen, 

jolloin pettymys ja katkeruus saivat Nietzschen hylkäämään naismyönteisemmät näkemyk-

sensä. Muistamme, kuinka vielä teoksessaan Die fröhliche Wissenschaft Nietzsche oli haltiois-

saan Lou Saloméen tutustumisesta ja alkoi uskoa ”herrojen herrattariin” jotka kykeneisivät 

hallitsemaan miehiä ja ”joissa se, mikä on miehessä parasta, sukupuolen tuolla puolen, on 

tullut ilmieläväksi ihanteeksi”. Nietzsche myös kutsui Louta pseudoneidoksi ja uskoi ”iki-

miehisen” vetävän tätä elämässä eteenpäin. Nietzsche selvästi vielä tässä vaiheessa uskoi 

romantikkojen ihanteisiin siitä, kuinka sukupuolten olisi hyvä kehittää toisissaan vastakkai-

sen sukupuolen ominaisuuksia.324 Kuitenkin Lou Salomén tuottaman pettymyksen katke-

roittama Nietzsche on selvästi teoksessaan Die Götzendämmerung luopunut ajatuksesta, että 

miehiset ominaisuudet naisessa olisivat jotakin tavoiteltavaa: 

Jos naisella on miehisiä hyveitä, on syytä juosta karkuun; ja jos hänellä ei miehisiä 

hyveitä ole, lähtee hän itse livohkaan 325 
Nietzsche yhtyy tässä näkemyksessään aristoteeliseen perinteeseen. Aristoteles sanoutui 

nimittäin irti näkokannasta, jota Sokrates puolusti Platonin Menon-dialogissa. Tämän näke-

myksen mukaan naisten ja miesten hyve olisi yhtäläinen. Aristoteles sen sijaan esitti, että 

rohkeus, harkintakyky tai oikeudenmukaisuus ovat eri hyveitä sukupuolesta riippuen. Mies-

ten rohkeus on Aristoteleen mukaan hallitsevan rohkeutta, naisten alamaisen rohkeutta.326 

Kyseenalaistan näin siis Leila Haaparannan tulkinnan, jonka mukaan Nietzche ei vastusta-

nut sitä, että naisista tehdään miesten kaltaisia, vaan sitä, että heistä tehdään sellaisia kuin 

miehet ovat uudessa teollisessa yhteiskunnassa, jossa he edustavat naisellisia arvoja ja jossa 

miehekkyys ei ole kunniassa.327 Nietzsche on voinut kannattaa tällaista näkemystä korkein-

taan ajattelunsa kahdella ensimmäisellä kaudella, sillä kolmannella, Lou Salomén jälkeisellä 

                                                 
322 Hayman 1980, 192–193. 
323 Haaparanta 1986, 275. 
324 Vastaavanlainen naisen miehisten ominaisuuksien ihailu löytyy Nietzschen vuonna 1871 kirjoittamasta 
runosta „Nach einem nächtlichen Gewitter“, jota lainaan tämän tutkielman alaluvussa 3.1. Siinä myrskyjumalatar 
julistaa ylpeästi, että hän ei ole koskaan „naisellinen, kyyhkymäinen ja pehmeä“ vaan „soturitar miehen vihalla 
ja –ivalla“. Grundlehner 1986, 318-319. 
325 ”Wenn das Weib männliche Tugenden hat, so ist es zum Davonlaufen; und wenn es keine männlichen 
Tugenden hat, so läuft es selbst davon.“ Nietzsche 1969e, 57. (GD 1889) Suomennos: Nietzsche 1995b, 12. 
326 Alanen 1986, 57. 
327 Haaparanta 1986, 285–286; ”wie der Mann nach dem idealisirten Manne, das Weib nach dem idealisirten 
Weibe sucht” Nietzsche 1967, 280. (MA 1878) 
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aikakaudella hän kannattaa selkeitä sukupuolieroja ja tuomitsee jyrkästi kaikki yritykset nii-

den horjuttamiseen.   

Naisten emansipaatiovaatimusten järkähtämätön vastustaminen oli vain yksi 

esimerkki Nietzschen yleisestä, ei vain feministien, vaan useiden yhteiskunnallisten ryhmien 

ja luokkien 1800-luvun aikana esittämien “yhtäläisten oikeuksien” vaatimusten vastustami-

sesta. Nietzsche arvosteli sosialisteja ja demokraatteja, mutta se, mitä hän tiesi Saksan sosia-

listien vaatimuksista ja huolenaiheista kuten naisemansipaatiosta, oli peräisin John Stuart 

Milliltä. Suuri osa Nietzschen argumenteista aikansa demokraattisia poliittisia ja yhteiskun-

nallisia liikkeitä vastaan voidaankin lukea vastauksena ja kritiikkinä Millin liberalismin pe-

rusolettamuksia vastaan.328 Oikeusjärjestys tuli John Stuart Millin mukaan uudistaa siten, 

että se ei enää jaa ihmisiä hallitsijoihin ja hallittuihin sukupuolen perusteella. Millin tavoit-

teena oli sukupuolten täydellinen laillinen, poliittinen, yhteiskunnallinen ja perheen sisäinen 

tasa-arvo. Tämä oli 1800-luvun puolivälissä jyrkkää radikalismia.329 Nietzsche omisti John 

Stuart Millin kootut teokset saksannoksina ja myös teoksen, jossa olivat Millin ja Harriet 

Taylorin esseet naisen asemasta ja äänioikeudesta. “Hän tutki teoksen naisemansipaatiosta, 

työläiskysymyksestä ja sosialismista niin huolellisesti“, Nietzsche-tutkija Karl Brose kom-

mentoi, “että tarkkoja lainauksia esiintyy hänen teoksissaan”.330 Nietzschen elitistinen luon-

ne ei halunnut olla yhdenvertainen ”alhaison” kanssa331 ja teki varsin selväksi miten hän 

suhtautui aikansa tasa-arvoliikkeisiin:  

Mikä on naislajia, mikä on peräisin orjanlajista ja varsinkin alhaison-sekamelska: se 

tahtoo nyt päästä kaiken ihmis-kohtalon herraksi — oi iljetys! iljetys! iljetys! 332 

Nietzschen mukaan vapautunut ihminen on ”soturi”, joka hylkää ”sen halveksittavan hy-

vinvoinnin, josta haaveilevat rihkamakauppiaat, krisitityt, lehmät, naiset, englantilaiset ja 

muut demokraatit.”333 Itse asiassa Nietzsche piti naisten tasa-arvoistumista vaipuvan elämän 

oireena yhdessä demokratian ja pasifismin kanssa: 

Mandariinin ylivalta ei merkitse koskaan mitään hyvää: yhtä vähän demokratian, so-
tien sijaan tulevien rauhan sovinto-oikeuksien, naisten tasa-arvoisuuden, säälin us-
konnon ja kaikkien muiden vaipuvan elämän oireiden ilmaantuminen.334 

                                                 
328 Kennedy, 190. 
329 Kilpi–Sintonen 1986, 222–225. 
330 Kennedy 1987, 200. 
331 ”Vor dem Pöbel aber wollen wir nicht gleich sein.“ Nietzsche 1968a, 352. (Z IV 1885) Suomennos: Nietz-
sche 1961, 251. 
332 ”Was von Weibsart ist, was von Knechtsart stammt und sonderlich der Pöbel-Mischmasch: Das will nun 
Herr werden alles Menschen-Schicksals— oh Ekel! Ekel! Ekel!“ Nietzsche 1968a, 354. (Z IV 1885) Suomen-
nos: Nietzsche 1961, 252. 
333 ”Der freigewordne Mensch, um wie viel mehr der freigewordne Geist, tritt mit Füssen auf die verächtliche Art 
von Wohlbefinden, von dem Krämer, Christen, Kühe, Weiber, Engländer und andre Demokraten träumen. 
Der freie Mensch ist Krieger.“ Nietzsche 1969e, 133–134. (GD 1889) Suomennos: Nietzsche 1995b, 95. 
334 „Das Übergewicht des Mandarinen bedeutet niemals etwas Gutes: so wenig als die Heraufkunft der De-
mokratie, der Friedens-Schiedsgerichte an Stelle der Kriege, der Frauen-Gleichberechtigung, der Religion des 
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Nietzsche nähdäkseni hyökkäsi Hegelin tavoin teoksissaan romantikkojen ihanteita vastaan. 

Romantikkojen kannattama rakkauskäsitys rikkoi jatkuvasti miehen ja naisen sukupuoli-

identiteetin rajoja ja soi molemmille sukupuolille tilaisuuden kehittää itsessään toisen suku-

puolen piirteitä. Esimerkiksi romantikko Friedrich Schlegel piti vaimon epäitsekästä ja täy-

dellistä omistautumista aviomiehen tarpeille — jollaista Nietzsche nähdäkseni piti ihanteel-

lisena — häpeällisenä itsenäisyyden hylkäämisenä. Schlegel piti sekä herruudentavoittelua 

miehessä että alistuvaa itsensä kieltämistä naisessa liioiteltuina ja rumina. Schlegel halusi, 

että mies kehittää naisellista hellyyttä ja nainen itseluottamusta.335 Teoksessaan Lucinde 

(1799) Schlegel kannatti sitä, että mies hallitsisi vallanhaluaan ja nainen välttäisi epäitsekästä 

omistautumista. Vain itsenäinen naiseus ja vain hellä mieheys olivat Schlegelin mielestä 

hyviä ja jaloja.336 Schlegel kohotti antiikin taruston Antigonen naiseksi, jossa sukupuolten 

parhaat ominaisuudet yhdistyivät eräänlaiseksi androgyyniksi ihanteeksi.337 Nietzsche puo-

lestaan inhosi kaikkea sukupuolten selvät rajat kyseenalaistavaa. Tämä oli tyypillistä saksalai-

selle porvaristolle, jota ärsytti rahvaan miesten ja naisten samankaltaisuus ja joka erottautui 

sekä aristokratian kunniattomana pitämästään ”naisellisuudesta” että rahvaan ”epänaiselli-

sista” naisistakin.338 Nietzschen inho kaikkea sukupuolten selvät rajat kyseenalaistavaa koh-

taan näkyy esimerkiksi seuraavassa lainauksessa:  

heillä [tulevaisuuden filosofeilla] ei ehkä ole vain hymy, vaan aito inho varattuna 
kaikkea sellaista haaveellista, idealistista, feminististä, hermafrodiittista varten339 

Lisää esimerkkejä Nietzschen sukupuoliroolien sekoittumista vastaan esittämistä näkemyk-

sistä löytyy tämän tutkielman alaluvusta 3.1. 

Nietzsche hyökkäsi romantikkojen ihanteiden lisäksi myös dekadenttiliikkeen 

ihanteita vastaan. Taide- ja kirjallisuuskriitikko Mario Prazin mukaan androgyyni ideaali oli 

steriiliyden symbolina koko dekadenttiliikkeen pakkomielle. Nietzsche kiinnittää huomiota 

siihen, että Wagnerin oopperoiden sankarittarilla ei ole lapsia ja väittää, etteivät he voi sel-

laisia saadakaan. Nietzschen mukaan Wagnerin oopperan päähenkilö Siegfried “emansipoi 

naisen” ja väittää, että Wagnerin sankarittaret eivät elä rakkaudelle vaan kuolevat sille; ja että 

heidän “pelastuksensa” löytyy vain tuhosta.340 

                                                                                                                                               
Mitleids und was es sonst Alles für Symptome des absinkenden Lebens giebt.“ Nietzsche 1968c, 421. (GM 
1887) Suomennos: Nietzsche 2007a, 152–153. 
335 Vogel 1987, 114, 116. 
336 Frevert 1988, 57. 
337 Benhabib 2002, 294–295. 
338 Frevert 1988, 27, 31. 
339 „sie haben vielleicht nicht nur ein Lächeln, sondern einen ächten Ekel vor allem derartig Schwärmerischen, 
Idealistischen, Femininischen, Hermaphroditischen bereit” Nietzsche 1968b, 147; (JGB 1886) Suomennos: 
Nietzsche 1984, 116. 
340 Hollingdale 1999, 215. 
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Nietzsche jakoi näkemykseni mukaan aikalaistensa huolen siitä, että feminis-

mi olisi yhteiskunnallisesti ja poliittisesti vaarallista. Feminismi koettiin uhaksi, koska sen 

katsottiin häivyttävän sukupuolierot. Ajateltiin, että jos naiset haluavat irrottautua heille 

perinteisesti varatuista ”luonnon järjestyksen” mukaisista rooleista, he väistämättä menettä-

vät myös naisellisuutensa, feminiinisyytensä, ja alkavat muistuttaa miehiä. Pelättiin, että 

naisten naisellisuuden katoamisen myötä häviäisivät myös heteroseksuaalinen liitto, perhe ja 

niiden mukana koko yhteiskuntarakenne.341 Monien Nietzschen aikalaisten mielestä naiset 

olivat itse luoneet ongelman hylkäämällä luonnollisen osansa kodin, miehen ja lasten vaali-

jana ja ongelma ratkeaisi, kunhan naiset palaisivat takaisin kotiin.342 

Nietzsche ei katsonut hyvällä aikansa naisten emansipaatiopyrkimyksiä, joita 

hän kutsui naisten ”miestymiseksi”. Tämän ”miestymisen” on Nietzschen näkemyksen 

mukaan mahdollistanut hänen aikansa miesten vähäinen miehuus. Nietzsche ajatteli, että 

vain mies, jossa on tarpeeksi ”miestä” voi vapahtaa naisessa ”naisen”.343 Nietzschen mu-

kaan nainen oppii nykyään olemaan pelkäämättä miestä ja samalla luopuu naisellisimmista 

vaistoistaan. Nietzschen mukaan on ymmärrettävää, että nainen uskaltautuu esille, kun sitä, 

mikä miehessä on pelkoa-herättävää, miestä, ei enää tahdota eikä kasvateta ja näin naista 

tehdään päivä päivältä kykenemättömämmäksi ensimmäiseen ja viimeiseen tehtäväänsä, 

synnyttämään voimakkaita lapsia.344 

Nietzsche väittää provosoivasti jokaisen lääkärin tietävän, että nainen, joka 

taistelee yhtäläisten oikeuksien puolesta, on sairas345 ja että emansipoituneet naiset ovat 

epäonnistuneet lasten hankkimisessa.346 Nietzschen mukaan nainen parannetaan ja pelaste-

taan tekemällä hänelle lapsi. Nietzsche näkee naisen emansipaation vain vahingoittuneiden, 

lapsen kantamiseen kykenemättömien naisten vihana lapsia synnyttämään kykeneviä vas-

taan. Nietzsche uskoo naisliikkeen näennäisen suuntautumisen miehiä vastaan olevan vain 

väline, veruke ja taktiikka. Emansipoidut naiset korottavat Nietzschen mukaan itsensä 

”naiseksi itsessään”, ”arvokkaammaksi naiseksi” tai ”ihannenaiseksi” ja samalla alentavat 

                                                 
341 Rojola 1996, 162. 
342 Lumme 1986, 296. 
343 ”Des Mannes ist hier wenig: darum vermännlichen sich ihre Weiber. Denn nur wer Mannes genug ist, wird 
im Weibe das Weib — erlösen.“ Nietzsche 1968a, 209–210. (Z III 1884) Suomennos: Nietzsche 1961, 146. 
344 „Es verlernt den Mann zu fürchten: aber das Weib, das „das Fürchten verlernt“, giebt seine weiblichsten 
Instinkte preis. Dass das Weib sich hervor wagt, wenn das Furcht-Einflössende am Manne, sagen wir be-
stimmter, wenn der Mann im Manne nicht mehr gewollt und grossgezüchtet wird, ist billig genug, auch be-
greiflich genug; was sich schwerer begreift, ist dass ebendamit—das Weib entartet. [ - - ] und macht sie täglich 
hysterischer und zu ihrem ersten und letzsten Berufe, kräftige Kinder zu Gebären, unbefähigter.“ Nietzsche 
1968b, 183. (JGB 1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 142–143. 
345 „Der Kampf um gleiche Rechte ist sogar ein Symptom von Krankheit: jeder Arzt weiss das.“ Nietzsche 
1969d, 303–305. (EH 1908) Suomennos: Nietzsche 2002, 71–73. 
346 „die verunglückten Weiblein abgerechnet, die „Emancipirten“, denen das Zeug zu kindern abgeht.“ Nietz-
sche 1969d, 303–304. (EH 1908) Suomennos:  Nietzsche 2002, 71–72. 
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naisten nauttimaa arvostusta ”hankkimalla lisää koulusivistystä, pukeutumalla housuihin ja 

saamalla poliittisen vaalikarjan oikeudet.”347 Kirjeessä Elisabethille vuonna 1885 näkyy 

Nietzschen ilo sodassa 1800-luvun naisasialiikettä vastaan. Kirjeessä hän riemuitsee siitä, 

että naisemansipaation kannattajat ovat alkaneet kiinnittää hänen heidän ajatuksilleen vas-

takkaisiin kirjoituksiin huomiota ja että Zürichissä naisopiskelijat olivat raivostuneet hänen 

kirjoituksistaan. 348 

Nietzschen kotonaan saamasta varsin konservatiivisesta kasvatuksesta voi 

nähdäkseni kertoa se, että myös hänen sisarensa Elisabeth vastusti koko elämänsä ajan nais-

ten äänioikeutta. Hän piti veljensä lailla naisasiaa vanhojenpiikojen liikkeenä ja katsoi sen 

koostuvan yleensä lapsettomista naisista. Myöhemmin hän esitteli "Nietzschen naisihan-

teen", joka oli pitkälti hänen omansa: Elisabethin mukaan Nietzschen naisihanne oli “urhea 

nainen, joka hilpeän, rakastavan luonteensa voimin” vapauttaa miehen arkihuolista ja ym-

märtää hänen yleviä pyrkimyksiään.349  

Nietzschen aika ei ollut voimakkaan feminismin aikaa. Jopa vuoden 1848 val-

lankumouksen naisilla oli selvä käsitys “naisen paikasta” eivätkä he halunneet emansipoitua 

siitä. Naisliikkeenkin mielestä vain naimattomien naisten tuli etsiä ammatistaan ”korviketta” 

sille onnelle, jonka vaimot löysivät avioliitosta ja äitiydestä. Berliinin miespuoliset kauppa-

apulaiset valittivat vuonna 1848 Preussin hallitukselle naispuolisten kauppa-apulaisten syn-

nyttämästä kilpailusta työmarkkinoilla. Kuitenkin vasta 1800-luvun viimeisellä kolmannek-

sella toimistoista ja kaupoista tuli normaaleja työpaikkoja naisille. Nietzschen ajan saksalai-

sessa yhteiskunnassa naispuolisia kauppa-apulaisia pidettiin vakavana vaarana, joka uhkasi 

koko yhteiskuntajärjestelmää ja useiden miespuolisten kauppa-apulaisten yhdistysten ase-

tukset estivät naisia liittymästä näihin yhdistyksiin.350 Nietzschekin ilmaisi huolensa naisten 

kauppa-apulaisiksi ryhtymistä vastaan väittäessään, että kaikissa paikoissa ja kaikkina aikoina 

”kun teollinen henki on voittanut sotilaallisen ja aristokraattisen hengen nainen tavoittelee 

kauppa-apulaisen taloudellista ja oikeudellista itsenäisyyttä.” 351  

                                                 
347 „Hat man meine Antwort auf die Frage gehört, wie man ein Weib kurirt —„erlöst“? Man macht ihm ein 
Kind.“ Nietzsche 1969d, 303–305. (EH 1908) Suomennos Nietzsche 2002, 71–73. „Emancipation des Wei-
bes“ —das ist der Instinkthass des missrathenen, das heisst gebäruntüchtigen Weibes gegen das wohlgerathene, 
—der Kampf gegen den „Mann“ ist immer nur Mittel, Vorwand, Taktik. Sie wollen, indem sie sich hinaufhe-
ben, als „Weib an sich“, als „höheres Weib“, als „Idealistin“ von Weib, das allgemeine Rang-Niveau des Wei-
bes herunterbringen; kein sicheres Mittel dazu als Gymnasial-Bildung, Hosen und politische Stimmvieh-
Rechte“ Nietzsche 1969d, 303–305. (EH 1908) Suomennos Nietzsche 2002, 71–73. 
348 Allen 1979, 129. 
349 Macintyre 2002, 140. 
350 Frevert 1988, 76, 78, 114. 
351 „Wo nur der industrielle Geist über den militärischen und aristokratischen Geist gesiegt hat, strebt jetzt 
das Weib nach der wirthschaftlichen und rechtlichen Selbständigkeit eines Commis“ Nietzsche 1968b, 183. 
(JGB 1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 142–143. 
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Nietzschen elinaikana keskiluokkaisia naisia ja heidän järjestöjään syytettiin 

usein sukupuolisen työnjaon periaatteen hävittämisen yrityksistä. Tähän he eivät missään 

nimessä pyrkineet. Esimerkiksi vuonna 1849 Louise Otto torjui jyrkästi ajatuksen siitä, että 

hän ajaisi naisten “emansipaatiota”, joka aikansa kielenkäytössä tarkoitti sukupuolierojen 

loppua ja kaikkien sisäisten ja siis myös muuttumattomien sukupuolten tunnuspiirteiden 

negaatiota. Nuoret saksalaiset älymystön edustajat ihannoivat emansipoituneita naisia, joi-

den idea tuotiin Saksaan Ranskasta ja jolla viitattiin George Sandin ja Louise Astonin kaltai-

siin ”hermafrodiitteina” pidettyihin hahmoihin, jotka pukeutuivat kuin miehet, tupakoivat, 

leikkasivat tukkansa lyhyeksi, ja edustivat vapaata rakkautta ja ”lihan emansipaatiota”. Sekä 

kunnialliset miehet että varhainen naisliike ottivat etäisyyttä moisiiin ”miesnaisiin”.352 Nietz-

sche jakoi aikakautensa George Sandia kohtaan tunteman inhon: 

George Sand. [ - - ] Pahinta tosin on naisen keimailu miehen ominaisuuksilla, huonosti 
kasvatettujen poikien tavoilla.353 

Nietzschen mukaan miehet pitävät madame Rolandia, madame de Staëlia ja monsieur 

George Sandia koomisina naisina sinänsä ja katsovat heidän tahtomattaan esittäneen par-

haat argumentit emansipaatiota ja naisen suvereeniuutta vastaan.354 

Millaisia aatehistoriallisia vaikutteita Nietzschen naiseuskäsityksestä on siis 

löytynyt? Nietzschen epistemologisen perspektivismin mukaan objektiivinen totuus naisista 

on mahdoton saavuttaa, jolloin käsitykset naisista heijastavat aina milloin kenenkin vallan-

tahdon asettamia päämääriä. Nietzschen mukaan hänen aikanaan vallinneet käsitykset nai-

sesta olivat pitkälti miesten vallantahdon sanelemia ja niissä ihannoitiin ja mystifioitiin nais-

ta. Nietzsche ei kuitenkaan halunnut kumota iäti-naisellista, koska hunnun takaa löytyi hä-

nen mukaansa vain totuuden ja Jumalan puute, mitä Nietzsche piti rumana ja joka johtaisi 

kaiken halveksimiseen. Ehkä kotikasvatuksensakin vuoksi Nietzsche mielsi totuuden van-

haksi naiseksi. Totuuden peittävän hunnun idean Nietzsche sai Rousseaulta.  

Nietzsche vastusti Platonin esittämiä naisten tasa-arvon ajatuksia yhdessä 

Aristoteleen, Immanuel Kantin, Arthur Schopenhauerin, G. W. F. Hegelin, Jean-Jacques 

Rousseaun ja Johann Gottlieb Fichten kanssa. Tämän perinteen mukaan naista ei voi pitää 

                                                 
352 Frevert 1988, 79. 
353 ”George Sand. [ - - ] Das Schlimmste freilich bleibt die Weibskoketterie mit Männlichkeiten, mit Manieren 
ungezogener Jungen.“ Nietzsche 1969e, 108. (GD 1889) Suomennos: Nietzsche 1995b, 65. 
354 ”Es verräth Corruption der Instinkte—noch abgesehn davon, dass es schlechten Geschmack verräth—, 
wenn ein Weib sich gerade auf Madame Roland oder Madame de Staël oder Monsieur George Sand beruft, 
wie als ob damit etwas zu Gunsten des „Weibes an sich“ bewiesen wäre. Unter Männern sind die Genannten 
die drei komischen Weiber an sich — nichts mehr! — und gerade die besten unfreiwilligen Gegen-Argumente 
gegen Emancipation und weibliche Selbstherrlichkeit.“  Nietzsche 1968b, 178. (JGB 1886) Suomennos: 
Nietzsche 1984, 139. Madame Roland oli Marie-Jeanne Philippon Roland, Ranskan suuren vallankumouksen 
kannattaja ja merkittävä girondisti. Madame de Staël oli Anne-Louise-Germaine Necker, Staël-Holsteinin 
paronitar ja ranskalainen kirjailija. George Sand oli Amandine-Aurore-Lucile Dupinin, feministisen kirjailijan 
ja vallankumouksellisen, kirjailijanimi. 
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täysin rationaalisena samassa mielessä kuin miestä ja siksi naisen osa on totella miestä. Tä-

mä varmasti miellytti Nietzschen omistushaluista luonnetta. Arthur Schopenhauerilta periy-

tyvän näkemyksen mukaan avioliiton tärkein tehtävä on ihmissuvun jalostaminen. Nietz-

schen mukaan perinteinen avioliitto täytti tämän tehtävän hänen aikansa avioliittoja pa-

remmin, sillä mies oli siinä juridisesti yksin vastuussa, avioliitto oli periaatteessa purkamaton 

ja perheet valitsivat puolison. Nietzschen omistushaluinen ja vallanhaluinen luonne piti 

vastenmielisenä avioeroa ja puolusti avioliiton purkamattomuutta kuten Hegelkin. Nietz-

sche jakoi aikansa saksalaisen yhteiskunnan käsityksen avioliitosta vanhempien järjestämänä 

keinona miehelle laajentaa omaisuutta ja valtaa, jatkaa sukua ja luovuttaa omaisuus laillisille 

perijöille. Nietzsche vastusti romantikkojen ihailemia rakkausavioliitoja yhtyen tässä ajan 

vallitsevaan näkemykseen, jolle Georg Wilhelm Friedrich Hegel oli antanut kirjallisen ilmai-

sun. Nietzschen mukaan avioliitto perustetaan miehen seksuaaliselle tarpeelle, naisen ja 

lasten omistus- ja hallitsemistarpeelle.  

Antiikin Kreikkaa muistuttava naisen orjankaltainen asema oli Nietzschen 

mukaan edellytys jokaiselle korkeammalle kulttuurille. Naisen tuli Nietzschen mukaan syn-

nyttää lapsia, ei käydä kouluja. Nietzsche jakoi aikanaan yleisen käsityksen, jonka mukaan 

naisille ei tulisi antaa koulutusta, koska se tekisi naista epänaisellisia. Nietzsche vastusti He-

gelin tavoin naisten koulutusta ja emansipaatiota ja arvosteli romantikkojen ajatuksia va-

paasta rakkaudesta, sukupuolten tasa-arvosta ja tietyntyyppisestä androgynian ihanteesta. 

Nietzsche vastusti myös dekadenttiliikkeen androgynismin ja steriiliyden ihanteita. Nietz-

schen aristokraattisen elitismin ihanteet vastustivat John Stuart Millin, demokraattien ja 

sosialistien esittämiä vaatimuksia sukupuolten tasa-arvosta. Nietzsche oli sisarensa tavoin jo 

kotona saamassaan kasvatuksessa omaksunut näkemykset naisliikkeestä vanhojen piikojen 

ja lapsettomien liikkeenä ja naisten äänioikeuden vastustamisen. Lou Salomén aiheuttamaan 

pettymykseen asti Nietzcsche kannatti romantikkojen ajatuksia vastakkaisen sukupuolen 

ominaisuuksien kehittämisestä, mutta välirikon jälkeen Nietzsche hylkäsi tällaiset ajatukset 

ja siirtyi kannattamaan jyrkkiä sukupuolieroja.  
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3. PERSOONALLISUUDEN VAIKUTUS NAISEUSKÄSITYKSEEN 

 

3.1. Amatsoneja ja sotaisia eläimiä 

 

 

Millaisia olivat ne persoonallisuuden ongelmat, jotka saivat Nietzschen ajattelemaan naiseu-

desta niin kuin hän ajatteli? Aappo Heikkinen on oivaltavasti kuvannut Nietzschen mieltä 

kahden keskenään ristiriidassa olevan elementin välisenä taistelukenttänä. Heikkinen väittää, 

että Nietzsche koki tehtäväkseen toimia ”Antikristuksena” ja saarnata itsekkyyden, kovuu-

den ja vallanhurman arvomaailmaa, joka sai jopa hävityksenhurman ja julmuudennautinnon 

piirteitä. Toisaalta Nietzsche tunsi itsensä herkäksi ja säälintunteiden täyttämäksi ja koki 

siksi itse epäonnistuvansa oman ihanteensa täyttämisessä. Heikkisen mukaan on ilmeistä, 

että Nietzsche on käsittänyt liikaherkkyytensä toisten tuntemia kärsimyksiä kohtaan jonkin-

laiseksi henkiseksi naisellisuudeksi, jonkinlaisen »korkeamman neitsyyden» (höhere Jungfrau) 

sekä ”askeettisen papin” piirteeksi, jota hän on reaalielämälle vihamielisenä rappeutumisil-

miönä vihannut. Nietzsche kamppaili oman ”naiselliseksi” tulkitsemansa persoonallisuuten-

sa puoliskon kanssa ja väitti usein, että sääli on ollut hänen suurin vaaransa.355 Nietzschestä 

tuntui siltä, että ”häntä ei ole luotu vihaamaan ja olemaan kenenkään vihollinen.”356 Vuoden 

1889 tammikuussa Nietzschen ristiriita hänen naiselliseksi ja kristilliseksi koetun todellisen 

minänsä ja maskuliinisen dionyysisen ihanteen välillä purkautui, kun hän lähetti maailmalle 

julistuksia kuvitellen harhaisesti vuoroin olevansa Ristiinnaulittu, vuoroin Dionysos.357 

Nietzsche kuvasi omaa mielestään heikkoa maskuliinisuuttaan lohduttomasti: 

”Käsitykseni itsestäni on heikko ja säälittävä ja teidän [Nietzschen ystävien] on jatkuvasti 

vakuuteltava minua itselleni.” Nietzsche tekikin kerran lupauksen seuraavalle vuosikymme-

nelle: Hän halusi olla ”miehekkäämpi ja vakaampi eikä niin kirotun ailahtelevainen”.358 

Nietzschen ystävä Meta von Salis luonnehti Nietzscheä kiltiksi, helposti haa-

voittuvaksi ja sovittelevaksi ja kertoo Nietzschen olleen hyvin huolissaan siitä, ettei tulisi 

loukanneeksi ketään. Hän myös kertoo Nietzschen olleen lumoavan kiltti ja lämmin hänen 

äidilleen.359 Nietzsche viihtyi vanhojen etikettiä ylläpitävien naisten parissa, osoittaen heille 

usein kauniin muiston jättänyttä huomaavaisuutta. Nietzsche tunsi ehkä olonsa kotoisaksi 

                                                 
355 Heikkinen 1933, 115, 121, 123, 240. 
356 Kirje Franz Overbeckille kesällä 1883, Nietzsche 1969f, 215; Bentley 1969, 79; Heikkinen 1933, 123. 
357 Bentley 1969, 89; Heikkinen 1933, 115. 
358 Hayman 1980, 175–176. 
359 Hayman 1980, 300, 311. 
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naisseurassa ja pakeni siten yksinäisyyttään, olihan hän sentään naisten kasvattama. Nietz-

sche myös viihtyi etiketin suomassa turvassa, ilmapiirissä, missä mikään ei loukkaa.360 

Kun miesten muoti 1800-luvulla hylkäsi koristautumisen, pukeutumiskulttuu-

rissa tapahtui voimakas muutos sukupuolierojen korostamisen suuntaan. Koristautuminen 

määriteltiin naiselliseksi kuluttamisen ja ajanvietteen muodoksi. "Suuri miehinen kiel-

täymys" dekoratiivisuudesta kytkeytyi nousevan porvariston ajatukseen miehekkään miehi-

syyden kurinalaisuudesta.361 Pidän tutkijana mielenkiintoisena sitä, kuinka myös pukeutumi-

seen liittyvät seikat ovat voineet vaikuttaa Nietzschen käsitykseen omasta miehisyydestään. 

Asuessaan Baselissa kymmenen vuoden ajan hänen ulkomuotonsa herätti keskustelua joh-

tuen hänen kohtuuttomasta pukeutumiseen kiinnittämästään huomiosta, jota voitiin verrata 

lähes dandyismiin. Tosin mitä yksinäisemmäksi Nietzsche myöhemmän elämänsä aikana 

kävi, sitä vaatimattomammaksi hänen pukeutumisensakin muuttui.362  

Nietzsche oli peräisin hyvin kristillisestä kodista ja sekä teologian että kreik-

kalaisen filologian opiskelijana hän varmasti tunsi hyvin Raamatun. Ensimmäisen Timo-

teuksen kirjeen neljännen luvun jakeessa seitsemän kehotetaan suhtautumaan kielteisesti 

vanhojen naisten tarinoihin (Lutherin käännös: Altweiberfabeln).363 Nietzsche suhtautui kiel-

teisesti kristinuskoon ja piti vanhoja naisia nimenomaan kristillisen sanoman sanansaattaji-

na. Hän kääntää mielestäni mielenkiintoisesti päälaelleen Raamatun neuvon seuraavassa 

lainauksessa, josta käy ilmi, että Nietzsche itsekin myönsi kristillisen kasvatuksen jättäneen 

häneen lähtemättömän jäljen, jonka hän tulkitsi naiselliseksi piirteeksi itsessään, mutta jo-

hon hän kuitenkin suhtautui tietyllä nostalgialla: 

Ja koska me vähän tiedämme, meissä [runoilijoissa] on harras mieltymys henkisesti 
köyhiin, varsinkin jos he ovat nuoria naishenkilöitä. Ja me himoitsemme vielä jopa 
niitäkin asioita, joita vanhat naiset [alten Weibchen] iltaisin toisilleen kertovat. Tätä 
me itse sanomme ikinaiselliseksi itsessämme.364 

Nietzsche pohtii olevansa ehkä ensimmäinen psykologi, joka tuntee iäti-naisellisen salat. 365 

Malwidalle kirjoittamassaan kirjeessä Nietzsche kertoo, kuinka hän pitää tätä itseään paljon 

korkeampana, ja uskoo, ettei hänellä ole oikeutta olla tyytyväinen elämänasenteeseensa, 

ennen kuin saa Malwidan hyväksynnän. Mielenkiintoisesti Nietzsche kysyy: 

                                                 
360 Heikkinen 1933, 192–193. 
361 Rossi 2004, 35. 
362 Heikkinen 1933, 87; Hollingdale 1999, 49. 
363 Luther 1545, 1.Tim. 4:7.  
364 ”Und weil wir wenig wissen, so gefallen uns von Herzen die geistig Armen, sonderlich wenn es junge 
Weibchen sind! Und selbst nach den Dingen sind wir noch begehrlich, die sich die alten Weibchen Abends 
erzählen. Das heissen wir selber an uns das Ewig-Weibliche.“ Nietzsche 1968a, 160. (Z II 1883) Suomennos: 
Nietzsche 1961, 109. 
365 ”vielleicht bin ich der erste Psycholog des Ewig-Weiblichen.“ Nietzsche 1969d, 303–305. (EH 1908) 
Suomennos Nietzsche 2002, 71–73. 
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Mitä pitää miehen tehdä elämänne kuva edessään, jotta hän ei joutuisi syyttämään it-
seään epämiehekkyydestä? — tätä kysyn usein itseltäni. 366  

Epävarmuus omasta miehekkyydestä tulee siis tässäkin esille. Suuri osa siitä halveksunnasta, 

jota Nietzsche naiseutta kohtaan ilmaisee, on ehkä osittain kohdistettu hänen omaa naiselli-

siksi mieltämäänsä persoonallisuuttaan vastaan: 

Suuri mies! — Siitä, että joku on ”suuri mies”, ei saa vielä päätellä, että hän on mies; 
ehkä hän on vain poika, tai kaikkien ikäkausien kameleontti, tai noiduttu pikku nai-
nen.367 

Sama inho kaikkea naiselliseksi tulkittua kohtaan tulee esiin myös Nietzschen puhuessa 

halveksimistaan miehistä. Tällöin tavallisimmin käytetyt solvaamiskeinot ovat kyseisten 

henkilöiden miehuuden kiistäminen ja naiseksi pilkkaaminen. Tästä toimikoon esimerkkinä 

se, että Nietzsche ei pidä kirkkoisiä miehinä368 se, että Nietzsche kutsui säveltäjä Robert 

Schumannia ”eräänlaiseksi tyttöseksi”369 ja teoksesta Die Götzendämmerung löytyvä Nietz-

schen arvio ranskalaisesta kirjallisuuskriitikko Charles Augustin Sainte-Beuvesta: 

Sainte-Beuve. – Ei miehestä jälkeäkään; täynnä pikkumaista kaunaisuutta kaikkia mie-
hekkäitä henkiä kohtaan. Häälyy sinne tänne arkana, uteliaana, ikävystyneenä, kuu-
lostellen, – pohjimmiltaan naisihminen, jolla on naisen kostonhimo ja naisen aistilli-

suus. 370 

Tapa heijastaa epävarmuutta omasta maskuliinisuudesta toisiin on kehittynyt Nietzschellä 

varhain, nimittäin jo kymmenvuotiaana hän arvosteli erästä leikkitoveriaan hieman nais-

maiseksi.371 Tämä vaikuttaisi nähdäkseni viittaavan siihen, että pääasialliset syyt Nietzschen 

epävarmuuteen omasta maskuliinisuudestaan löytyvät hänen naisilta saamastaan kasvatuk-

sesta ja isättömän kodin miehen mallin puutteesta. 

Lapsuuden voimakkaista kasvattajanaisista on nähdäkseni peräisin myös 

Nietzschen teoksista selvästi löytyvä viehätys voimakkaisiin ja vaarallisiin naisiin. Tämä vie-

hätys on nähtävissä ehkä jo Nietzschen Pfortan sisäoppilaitosvuosina, kun hän kirjoitti kou-

luesseen Nibelungeinlaulun henkilöhahmo Kriemhildistä, naisesta joka surmaa veljensä kos-

toksi aviomiehensä murhasta.372 Myös muut kohdat ihannoivat petomaisia naisia. Nietz-

schen mukaan täydellinen nainen rakastaessaan repii kappaleiksi.373 Omaelämäkerrassaan 

                                                 
366 Kirje Malwida von Meysenbugille. 14.4.1876. Nietzsche 1969f, 142–143. Oma suomennokseni. 
367 „Grosser Mann! — Daraus, dass einer „ein grosser Mann“ ist, darf man noch nicht schliessen, dass er ein 
Mann ist; vielleicht ist es nur ein Knabe, oder ein Chamäleon aller Lebensalte, oder ein verhextes Weiblein.“ 
Nietzsche 1973, 185. (FW III 1882) Suomennos: Nietzsche 1997, 137. 
368 Heikkinen 1933, 121. 
369 ”Schumann [ - - ] eine Art Mädchen” Nietzsche 1968b, 196. (JGB 1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 153. 
370 ”Sainte-Beuve. — Nichts von Mann; voll eines kleinen Ingrimms gegen alle Mannsgeister. Schweift umher, 
fein, neugierig, gelangweilt, aushorcherisch, — eine Weibsperson im Grunde, mit einer Weibs-Rachsucht und 
Weibs-Sinnlichkeit.“ Nietzsche 1969e, 106. (GD 1889) Suomennos: Nietzsche 1995b, 62. 
371 Heikkinen 1933, 125. 
372 Hayman 1980, 49,109. 
373 „das vollkommne Weib zerreisst, wenn es liebt…“ Nietzsche 1969d, 304. (EH 1908) Suomennos: Nietz-
sche 2002, 71–72. 



 66 

Nietzsche kertoo, että täydellinen nainen on vaarallinen peto, mainadi374, joka raatelee ra-

kastaessaan.375 Nietzsche kutsuu naisia raivottariksi, pitää heitä vaarallisina ja silti miellyttä-

vinä.376 Luonto on Nietzschen mukaan julma jumalatar.377 Yksinäisyys on kauhea jumalatar 

ja mater sæva cupidinum.378 Teoksen Also sprach Zarathustra alkuperäisissä luonnoksissa esiintyi 

naishahmo nimeltä Pana, jonka oli määrä murhata Zarathustra. 379  

Aappo Heikkisen mukaan Nietzsche toisaalta pelkäsi ”miehen ikuista heik-

koutta iki-naisellisen edessä”, mutta toisaalta myös kaipasi voimakasta ”herrojen herratar-

ta”. Tätä tukee myös Nietzschen sisaren Elisabethin näkemys, jonka mukaan Nietzschen 

varsinainen naisihanne oli juuri itsenäinen voimakastahtoinen nainen.380 Lou Salomén koh-

dalla Nietzsche luuli hetken löytäneensä kaipaamansa ”herrojen herrattaren”, mistä kertoo 

hänen tuona aikana kirjoittamansa samanniminen jo aiemmin lainaamani aforismi. Nietz-

sche-tutkija Christine Allen onkin huomannut tarkkanäköisesti, että ne naiset joihin Nietz-

sche elämänsä aikana rakastui (selkeimpinä tapauksina Cosima Wagner ja Lou Salomé) oli-

vat varsin itsenäisiä ja emansipoituneita 1800-luvun mittareilla.381 

Esimerkkinä vaarallisten naisten viehätyksestä toimikoon Nietzschen vuonna 

1871 kirjoittama runo "Nach einem nächtlichen Gewitter" ("Yöllisen rajuilman jälkeen"), jossa 

pelottava myrskyjumalatar tunkeutuu runoilijan huoneeseen uhaten häntä tuholla:382 

Bin die groβe, ewge Amazone,/                  Olen suuri, ikuinen amatsoni, 
Nimmer weiblich, taubenhaft und weich/   En koskaan naisellinen, kyyhkymäinen ja pehmeä; 
Kämpferin mit Mannes-Haβ und -Hohne,/ Soturitar miehen vihalla ja -ivalla383, 
Siegerin und Tigerin zugleich! /                   Voittajatar ja tiikeritär yhdessä! 

 
Rings zu Leichen tret ich, was ich trete,/      Ruumiiden ympärillä astun, mitä astun; 
Fackeln schleudert meiner Augen Grimm,/  Soihtuja sinkoaa silmieni raivo,  
Gifte denkt mein Hirn—nun kniee! Bete!/   Myrkkyjä ajattelevat aivoni —nyt polvistu! Rukoile! 
Oder modre Wurm! Irrlicht, verglimm!"./    Tai mätäne mato! Virvatuli, sammu!” 384 
 

Nietzsche tunnustaa naisia kohtaan tuntemansa pelon ja viehätyksen myös suoraan: 
 

                                                 
374 ”Ich kenne diese liebenswürdigen Mänaden…“ Nietzsche 1969d, 303–305.(EH 1908) Suomennos: Nietz-
sche 2002, 71–73. Mainadit olivat Antiikin Kreikan mytologiassa villejä ja raivoisia Dionysos-jumalan naispuo-
lisia seuraajia. 
375 Heikkinen 1933, 113. 
376“Ah, was für ein gefährliches, schleichendes, unterirdisches kleines Raubthier! Und so angenehm dabei!...“  
Nietzsche 1969d, 303–304. (EH 1908) Suomennos: Nietzsche 2002, 71–72. 
377 Kirje Carl von Gersdorffille. 28.9.1869. Nietzsche 1969f, 58.  
378 “Die Einsamkeit - - jene furchtbare Göttin und mater saeva cupidinum “ Nietzsche 1967, 11. (MA 1878) 
Mater saeva cupidinum=Cupidon julma äiti eli Venus, rakkauden jumalatar. Viittaus Horatiuksen oodiin, jossa 
uhrin veri tyynnyttää julman jumalattaren.    
379 Krell 1986, 68. 
380 Heikkinen 1933, 129, 479. 
381 Allen 1979, 125. 
382 Grundlehner 1986, 318–319. 
383 “mit Mannes-Haβ und Hohne” Lauseen voidaan tulkita tarkoittavan sekä “miehelle tyypillisellä vihalla ja 
ivalla” tai ”mieheen kohdistuvalla vihalla ja ivalla.” 
384 Grundlehner 1986, 319. Oma suomennokseni. 
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Pelko ja sääli: nämä tunteet mielessään mies on tähän asti seisonut naisen edessä, ai-
na toinen jalka jo tragediassa, joka raatelee viehättäessään385  

Nietzschen suhtautuminen naisiin muistuttaa sitä, miten hänen tulkintansa mukaan kreikka-

laiset suhtautuivat naisiin, sekä kaipauksen kohteena että vaarallisena ja tuhoavana voimana:  

Vaikka nainen on kreikkalaisille yön, lohdun ja huojennuksen olento, “iäti sama”, 
hän on tästä huolimatta verilöylyn ja tuhon alkuunpanija: kreikkalainen nainen on 
Helena.386 

Eric Bentleyn mielestäni perustellun näkemyksen mukaan Nietzsche ei tuominnut maail-

maa pahaksi ja julmaksi, hän tuomitsi oman myötätuntonsa. Nietzsche piti itseään liian 

myötätuntoisena kohdatakseen elämän sellaisena jatkuvana julmana taisteluna olemassa-

olosta kuin ajan historian ja biologian tutkimus näyttivät sen esittävän. Nietzsche yritti so-

peuttaa heikkona ja kristillisenä pitämän persoonansa reaalimaailman todellisuuteen.387 

Niinpä Nietzsche kerskuikin soturinominaisuuksillaan ja julisti naisen soturin 

leikkikaluksi. Nietzsche-tutkija C. A. Bernoullin mukaan Nietzschen viimeisen kehityskau-

den eräs luonteenomaisimmista piirteistä oli miehekkyyden aate. Nietzsche pyrki usein va-

kuuttamaan lukijansa rohkeudestaan, muistutti heitä esimerkiksi siitä, kuinka hän kerran 

haavoittui ylioppilaana kaksintaistelussa tai kuinka hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi lääkin-

tämieheksi saksan-ranskan sodassa (1870–71).388 Esimerkiksi Georg Brandesille Nietzsche 

kirjoitti olevansa urhoollinen, jopa sotaisa eläin.389 Heikkisen mukaan Nietzschen herkkä 

ylpeys ei sallinut oman miehekkyytensä epäilyä edes silloin kun hän itse epäili sitä.390 Nietz-

schestä on voinut tuntua, että kaksintaisteluarpi olisi miehuuden todistus ulkomaailmalle391 

Eräs Nietzschen tunnistettavimpia ulkonaisia tunnusmerkkejä olivat hänen 

suuret viiksensä. Käsittelemäni aiheen kannalta on mielenkiintoista havaita, että teoksessaan 

Morgenröte, Nietzsche kertoo, että suuret viikset antavat mitä tyyneimmälle ja järkevimmälle-

kin miehelle sotilaallisuuden, äkkipikaisuuden ja jopa ajoittaisen väkivaltaisuuden vaikutel-

man, mikä saa ihmiset jättämään hänet rauhaan.392 Voi pohtia, olivatko viiksetkin siis keino 

pönkittää omaa heikoksi koettua maskuliinisuutta? 

                                                 
385 “Furcht und Mitleiden: mit diesen Gefühlen stand bisher der Mann vor dem Weibe, immer mit einem 
Fusse schon in der Tragödie, welche zerreisst, indem sie entzückt.“ Nietzsche 1968b, 184. (JGB 1886) 
Suomennos: Nietzsche 1984, 144. 
386 Krell 1986, 38. 
387 Bentley 1969, 139. 
388 Heikkinen 1933, 121–122, 125–126.  
389 Nietzsche 1969f, 294. 
390 Heikkinen 1933, 125–126.  
391 Hayman 1980, 64–65. 
392 Hayman 1980, 229.“So kann der sanftmüthigste und billigste Mensch, wenn er nur einen grossen Schnurr-
bart hat, gleichsam im Schatten desselben sitzen, und ruhig sitzen, —die gewöhnlichen Augen sehen in ihm 
den Zubehör zu einem grossen Schnurrbart, will sagen: einen militärischen, leicht aufbrausenden, unter Um-
ständen gewaltsamen Charakter —und benehmen sich darnach vor ihm.“ Nietzsche 1971,  249–250. (M 
1881) 
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Huolimatta Nietzschen yrityksistä esiintyä hurjana soturina, hän ei saavutta-

nut toivottua vaikutelmaa, vaan vaikuttaa lähteistä saamani kuvan perusteella antaneen ym-

päristölleen juuri pelkäämänsä naisellisen vaikutelman. Nietzschen ystävän Franz Over-

beckin vaimon ensi vaikutelma Nietzschestä oli, että Nietzschessä olisi ”pohjalla tyttömäistä 

luonnollisuutta, jota hän yritti peittää huumorilla ja teennäisellä juhlallisuudella”. Franz 

Overbeck itsekin myöntää, että erityisesti Nietzschen kanssakäyminen miesten kanssa sai 

hänet vaikuttamaan epämiehekkäältä. Elisabethin mukaan sotilaallisesta retoriikasta huoli-

matta Nietzsche ei ollut omiaan sotilaaksi. Nietzschen taistelunhalu säilyi niin kauan kuin 

taistelukohde pysyi persoonattomana mielikuvitushahmona, mutta säälintunteet voittivat 

hänet heti, kun kohteesta, jota vastaan taisteltiin, tuli ihminen.393 Lou Saloménkin mukaan 

Nietzschen temperamentissa oli jotakin feminiinistä.394  

Aappo Heikkisen mukaan Nietzschen suhteessa sisareensa Elisabethiin on 

selvästi havaittavissa valtasuhde. Hänen mukaansa Nietzsche piti Elisabethia keskinkertai-

sena ihmisenä, jolla ei voi olla mitään henkilökohtaisia tavoitteita elämässään, vaan hänen 

pitäisi alistua välikappaleeksi veljensä elämäntyön toteuttamisessa.395 Nietzsche kertoi sisa-

relleen mitä tämän tuli lukea ja usein myös mitä mieltä siitä piti olla. 396 Tämä heijastaa näh-

däkseni Nietzschen laajempaa näkemystä, jonka mukaan ihmiskunnan suunnattoman suu-

ren enemmistön täytyy olla etuoikeutun vähemmistön alamainen, jotta taiteen kehitykselle 

avautuisi hedelmällinen maaperä.397  

Vuoden 1883 marraskuussa Nietzsche kirjoitti sisarelleen kirjeen, jossa hän 

nuhteli Elisabethin edellisessä kirjeessä esille tuomia ajaruksia itsekkyydestä ja epäitsekkyy-

destä. Nietzsche ei pitänyt siskolleen sopivana kirjoittaa sellaisista. Nietzsche itse omien 

sanojensa mukaan erotti ennen kaikkea hallitsemaan kutsuttuja vahvoja ihmisiä ja palvele-

maan ja tottelemaan tarkoitettuja heikkoja ihmisiä. Nietzscheä omien sanojensa mukaan 

inhotti omassa ajassaan sen raihnaisuus ja epämiehekkyys.398 Nietzsche ei löytänyt miehek-

käitä miehiä omasta ajastaan vaan kirjallisuudesta. Nietzsche sai lapsena Shakespearen koo-

tut teokset joululahjaksi. Hänen tätinsä Rosalie piti Shakespearea syyllisenä Nietzschen le-

vottomuuteen ja tyytymättömyyteen. Elisabethin mukaan Nietzsche kehotti häntäkin luke-

maan Shakespearea. Nietzschen mukaan Shakespearen teoksista löytyy paljon vahvoja mie-

                                                 
393 Heikkinen 1933, 122. 
394 Allen 1979, 127–128. 
395 Heikkinen 1933, 163–164.  
396 Macintyre 2002, 144. 
397 ”Damit es einen breiten tiefen und ergiebigen Erdboden für eine Kunstentwicklung gebe, muβ die unge-
heure Mehrzahl im Dienste einer Minderzahl, über das Maaβ ihrer individuellen Bedürftigkeit hinaus, der 
Lebensnoth sklavisch unterworfen sein.” Nietzsche 1999b, 767. (GS 1872) Nietzsche 2006, 28–29. 
398 Heikkinen 1933, 194–195. 
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hiä, karuja, kovia, voimakkaita, rautatahtoisia ja valittaa, että tällaisista ihmisistä hänen oma 

aikansa on niin köyhä. 399 

Yhteenvetona voidaan sanoa Nietzschen kokeneen tehtäväkseen saarnata ko-

vien miehekkäiden arvojen arvomaailmaa. Toisaalta Nietzsche käsitti liikaherkkyytensä 

henkiseksi naisellisuudeksi, jota hän vihasi reaalielämälle vihamielisenä rappeutumisilmiönä. 

Pääasiallinen syy Nietzschen epävarmuuteen omasta maskuliinisuudestaan on hänen naisilta 

saama kasvatuksensa ja isättömän kodin miehen mallin puute. Lapsuuden voimakkaista 

kasvattajanaisista on nähdäkseni peräisin myös Nietzschen teoksista löytyvä viehätys voi-

makkaisiin ja vaarallisiin naisiin. Nietzschen suhteessa Elisabethiin on selvästi havaittavissa 

valtasuhde. Nietzsche piti Elisabethia keskinkertaisena ihmisenä, jonka pitäisi alistua väli-

kappaleeksi hänen elämäntyönsä toteuttamisessa, kuten ihmiskunnan suunnattoman suuren 

enemmistön pitäisi Nietzschen mukaan alistua etuoikeutulle vähemmistölle 

 

3.2. Piiska, seksuaalisuus ja ”kärsimystäpyytävä” 

 

 

Arkielämässään Nietzscheä on luonnehdittu hyvin kohteliaaksi ja joidenkin luonnehdinto-

jen mukaan ”melkein naisellisen lempeäksi” ja on kuvattu hänen iloinneen hyvistä käytösta-

voista. Yllättävää lempeydestään kiitetyn Nietzschen teoksissa onkin niissä ajoittain esiin-

purkautuvat väkivaltaiset piirteet.400 Merkittävän psykoanalyytikon Otto Rankin mukaan 

ristiriita Nietzschen kohteliaisuuden ja julmuuden ihailun välillä johtui sadomasokismin 

tukahduttamisesta.401 

Teorian Nietzschen persoonan masokistisista piirteistä esitti alun perin Hell-

mut Walther Brann viitaten Nietzschen teoksen Also sprach Zarathustra seuraavaan runoon, 

jossa Nietzsche näyttää saavan seksuaalista nautintoa purruksi tulemisen ajatuksesta402 

Täss’ istun ma nyt, / tässä keitaassa pienimmässä, / kuin taateli ikään, / läpipehmeä, 
ruskea, kultasyinen, / himoiten pyöreää tytön suuta, / mut enemmän vielä tyttömäi-
siä / jääkylmiä valkeita viiltäviä /puru-hampaita: niit’ ikävöitsee näät / sydän jokai-
sen taatelin kuuman. Sela.403  

                                                 
399 Hayman 1980, 43–44. 
400 Heikkinen 1933, 84, 135. 
401 Hayman 1980, 351.  
402 Heikkinen 1933, 108; Brann 1931, 131–134.  
403 „ Da sitze ich nun,/ in dieser kleinsten Oasis/einer Dattel gleich/braun, durchsüsst, goldschwürig,/lüstern 
nach einem runden Mädchen-Maule,/mehr aber noch nach mädchenhaften/eiskalten schneeweissen schnei-
digen/Beisszähnen: nach denen nämlich/ lechzt das Herz allen heissen Datteln. Sela.“ Nietzsche 1969c, 382 
(DD 1891); Suomennos: Nietzsche 1909, 41. 
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Aappo Heikkisen mukaan teoria Nietzschen masokistisista piirteistä selittäisi 

eräitä hänen itsekidutukselta vaikuttavia elämäntapojaan.404 Nietzschen mukaan luonto on 

varustanut hänet olemaan itsensä kiduttaja.405 Nietzsche itse kirjeessään väittää, että mitä 

kärsimykseen ja itsekieltäymykseen tulee voi hänen viime vuosien elämänsä vetää vertoja 

kenen tahansa askeetin elämälle.406 Nietzsche tunsi yhteenkuuluvuutta uskonnollisen askee-

sin kanssa, jonka vastakohdaksi hän kuitenkin elämänkäsityksensä katsoi. Lou Salomé kir-

joitti vuonna 1894, että ”kärsimystäpyytävä” on Nietzschen kehityksen varsinainen henki-

nen lähde. 407 Nietzschen mukaan tietyillä yksilöillä on niin suuri vallanhalu, että muiden 

kohteiden puutteessa he lopulta alkavat askeettisella elämäntavalla tyrannisoida oman luon-

tonsa tiettyjä osia. Tällaiset ihmiset saavat Nietzschen mukaan todellista nautintoa tehdes-

sään itselleen väkivaltaa näillä liioitelluilla vaatimuksilla.408 Nietzschen elämäntavassa oli 

itsetuhoisuutta. Hänen eksentristä ja riittämätöntä ruokavaliotaan määritti osittain köyhyys, 

osittain masokistinen itsekuri. Ronald Haymankin on kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka 

Nietzschen persoonaan kuului masokistisia itsensärankaisemisen piirteitä. Hän nuoruudes-

saan matki roomalaista sankaria Gaius Mucius Scaevolaa, joka piti kättään vapaaehtoisesti 

liekeissä, pitämällä sytytettyjä tulitikkuja kämmentään vasten. Ensimmäistä kertaa Arthur 

Schopenhaueria luettuaan Nietzsche säännösteli itselleen kahden viikon ajaksi neljän tunnin 

yöunet yötä kohden. Haymanin mukaan Nietzsche rankaisi itseään jo kauan ennen kuin hän 

kehitti teorioita itsensävoittamisen tärkeydestä.409 On nähdäkseni merkittävää, että 

Nietzschen teoksissa on useita kipua ja kärsimystä glorifioivia kohtia: “Henki on se elämä, 

joka itse viiltää elämää: omasta tuskastaan se lisää omaa tietoansa.” 410  

Voi pohtia, oliko Nietzschellä persoonassaan myös sadistisia piirteitä? Nietz-

sche-tutkija Carl Bernoulli mainitsi hieman epäselvästi eräänlaisesta uteliaisuudesta ja ilosta, 

joka leimahti Nietzschen kasvoille puhuttaessa vallasta ja sen pahuudesta.411 Nietzschen 

teoksista on löydettävissä mielenkiintoisia ajatuksia toisille kärsimyksen aiheuttamisesta 

saatavasta nautinnosta. Esimerkiksi teoksessaan Menschliches, Allzumenschliches Nietzsche 

                                                 
404 Heikkinen 1933, 129. 
405 Kirje Franz Overbeckille. 22.2.1883. Nietzsche 1969f, 209. 
406 Kirje Malwida von Meysenbugille. 14.1.1880. Nietzsche 1969f, 171. 
407 Heikkinen 1933, 130–131. 
408 “Es giebt einen Trotz gegen sich selbst, zu dessen sublimiersten Aeusserungen manche Formen der Askese 
gehören. Gewisse Menschen haben nämlich ein so hohes Bedürfniss, ihre Gewalt und Herrschsucht 
auszuüben, dass sie, in Ermangelung anderer Objecte, oder, weil es ihnen sonst immer misslungen ist, endlich 
darauf verfallen, gewisse Theile ihres eigenen Wesens, gleichsam Ausschnitte oder Stufen ihrer selbst, zu 
tyrannisiren. [ - - ] der Mensch hat eine wahre Wollust darin, sich durch übertriebene Ansprüche zu vergewal-
tigen” Nietzsche 1967, 130–131. (MA 1878) 
409 Hayman 1980, 225, 351.  
410 ”Geist is das Leben, das selber in’s Leben schneidet: an der eignen Qual mehrt es sich das eigne Wissen” 
Nietzsche 1968a, 130. (Z II 1883) Suomennos: Nietzsche 1961, 88. 
411 Heikkinen 1933, 134. 



 71 

puolustaa pahantahtoisuuden vaarattomuutta. Pahantahtoisuuden päämäärä ei Nietzschen 

mukaan ole toisten kärsiminen itsessään, vaan oma nautintomme esimerkiksi kostontuntee-

na. Kaikki kiusaaminen tuottaa Nietzschen mukaan nautintoa antaessaan harjoittaa val-

taamme toisiin. Nautinnollinen tunne omasta ylemmyydestämme voi hänen mukaansa il-

mentyä vain toisten kärsimyksessä, esimerkiksi kiusaamisessa.412 

Nietzsche näki Georges Bizet’n oopperan Carmen ensi kerran marraskuussa 

1881 Nizzassa,413 jonka jälkeen Nietzsche kävi katsomassa sen kaksikymmentä kertaa, mikä 

nähdäkseni kertoo oopperan tehneen Nietzscheen suuren vaikutuksen. Nietzsche ihaili sitä, 

että oopperassa ei esiintynyt mitään ”korkeamman neitsyen” rakkautta tai ”Senta-

sentimentaalisuutta”.414 Senta on naishahmo Richard Wagnerin oopperassa Lentävä hollanti-

lainen, joka uskollisella rakkaudellaan ja uhrikuolemallaan pelastaa merimehen kirouksesta. 

Nietzschen mukaan teoksen päättävässä Don Josén viimeisessä huudossa, jossa hän tun-

nustautuu oman rakkaansa murhaajaksi, rakkauden olemus tulee ankarana kauheana kaava-

na esiin. Tämä on Nietzschen mukaan ainoa filosofin arvoinen käsitys rakkaudesta. Aappo 

Heikkinenkin on havainnut, että Nietzschellä seksuaalisuus esiintyy yhdistyneenä tuskasta 

nauttimisen ja vallanhurman ajatuksiin ja hän yhdistää Nietzschen Carmeniin kohdistuva 

ihailun Nietzschen sadomasokistisiin piirteisiin. 415 Viestiikö vastaavanlaisesta kiinnostukses-

ta naisen kuolemaan se, että Nietzschen vieraillessa eräässä taidenäyttelyssä, maalauksista 

vain Giovanni Francesco Barbierin eli Guercinon Kuoleva Kleopatra teki häneen vaikutuk-

sen?416 Lisäksi mielisairauden puhjettua Nietzsche kuvitteli olevansa välillä sekä Prado417 

että Henri Chambige418 jotka olivat molemmat kuuluisia naisen murhaajia.419 Nietzsche pi-

tää myös luonnollisena sitä, että nainen pelkää miestä.420 

Luetellessaan Nietzschen naiseuskäsitykseen vaikuttaneita ajattelijoita on 

aiempi tutkimus laiminlyönyt renessanssinero Niccolò Machiavellin vaikutuksen. Esimer-

kiksi Carol Diethe ja Frances Oppel eivät Nietzschen naiseuskäsitystä analysoivissa kirjois-

                                                 
412 “Das Harmlose an der Bosheit. — Die Bosheit hat nicht das Leid des Andern an sich zum Ziele, sondern 
unsern eigenen Genuss, zum Beispiel als Rachegefühl oder als stärkere Nervenaufregung. Schon jede Neck-
erei zeigt, wie es Vergnügen macht, am Andern unsere Macht auszulassen und es zum lustvollen Gefühle des 
Uebergewichts zu bringen. [ - - ] Aber wüsste man diess nicht, so hätte man die Lust an seiner eigenen Ueber-
legenheit auch nicht dabei, diese kann eben sich nur im Leide des Anderen zu erkennen geben, zum Beispiel bei 
der Neckerei.” Nietzsche 1967, 97–98. (MA 1878) 
413 Kunnas 1981, 22. 
414 Heikkinen 1933, 112. 
415 Hayman 1980, 317; Heikkinen 1933, 112–113. 
416 Kirje Malwida von Meysenbugille. 13.5.1877. Nietzsche 1969f, 158. 
417 Alias kreivi de Linski de Oastillon de Haro y Mendoza. 
418 Kirje Jakob Burckhardtille. 6.1.1889. Nietzsche 1969f, 347. 
419 Nietzsche 1969f, 329. 
420 Deutcher 2002, 336. 



 72 

saan mainitse Machiavellia sanallakaan.421 Nietzsche ihaili tulkintani mukaan miehekkyyttä 

ja niinpä onkin luontevaa, että Nietzsche ottaisi vaikutteita Machiavellilta, joka ihaili mie-

huullisuutta, virtùa. Machiavellin mukaan virtù kykenee alistamaan naiseksi käsitetyn fortunan 

eli onnen, jota miellyttävät tietyt miehiset ominaisuudet, kuten urhoollisuus.422 Hyveellä 

(italiaksi virtù) Machiavelli ei siis tarkoita kristityn velvollisuuksia, vaan eräänlaista kuntoi-

suutta, kyvykkyyttä tai miehekkyyttä (italian virtù ja latinan virtus juontuvat latinan sanasta vir, 

mies). Hyvettä ovat Machiavellin mukaan voima ja rohkeus. Sen vastapeluriksi asettuva 

onni on yhtä kuin Fortuna, elämän ennakoimattomat tekijät, sattumat.423 Nietzschekin suo-

sittelee renessanssin hyvettä, virtùa, teoksessaan Antikristus.424 Machiavellin vaikutuksessa 

Nietzschen käsityksiin naiseudesta keskeinen on hänen teoksensa Ruhtinas, jonka Nietzsche 

mainitsi itselleen läheiseksi teokseksi.425 ja johon hän tutustui tammikuussa 1862 italian kie-

len tunnillaan.426  Tässä teoksessa Machiavelli kuvaa ihailemaansa suhtautumistapaa onneen: 

Katson puolestani paremmaksi olla rohkea kuin varovainen, sillä onni on nainen ja 
voidakseen pitää sitä kurissa täytyy sitä lyödä ja kolhia; ja onhan nähty että se on hel-
pommin siten menettelevien voitettavissa kuin niiden, jotka suhtautuvat siihen kyl-
mästi. Senpätähden se kuten oikeakin nainen on aina suopea nuorille, koska he ovat 

rajumpia ja vähemmän varovaisia ja komentavat sitä rohkeammin. 427 
Lainattu kohta on uskoakseni todennäköisesti vedonnut Nietzscheen, jolla oli tulkintani 

mukaan väkivaltaisia fantasioita abstrahoituja naiseksi miellettyjä käsitteitä kohtaan. Itse 

asiassa Nietzsche kirjoitti teokseensa Also sprach Zarathustra seuraavaksi lainatun kohdan, 

joka mielestäni on selvästi saanut Machiavellin Ruhtinaasta vaikutteita: 

Mutta aamun tullen Zarathustra nauroi sydämelleen ja sanoi pilkallisesti: ”onni juok-
see minun jäljissäni. Se johtuu siitä, etten minä juokse naisten jäljissä. Mutta onni on 

nainen.” 428 
Ajatus miehuullisuuden ja kovien väkivaltaisten otteiden tärkeydestä, kun käsitellään abst-

rahoitua naiseutta, tulee Nietzschellä esiin myös hänen puhuessaan viisaudesta. Nietzschen 

mukaan viisaus on nainen ja rakastaa aina vain sotilasta ja tahtoo meidän olevan huoletto-

mia, ilkkuvia ja väkivaltaisia.429 Nietzschellä on havaittavissa kahtalainen suhtautuminen 

totuuden väkivaltaiseen kohtelemiseen. Vuonna 1885 Nietzsche kirjoittaa teoksessaan Jen-

                                                 
421 Diethe 1996 ja Oppel 2005. 
422 Nurmi 1992, 58. 
423 Nordin 1999, 197. 
424 ”Tugend im Renaissance-Stile, virtù” Nietzsche 1969a, 168. (A 1895)  Suomennos: Nietzsche 1995a, 8. 
425 ”Thukydides und, vielleicht, der principe Machiavell’s sind mir selber am meisten verwandt„ Nietzsche 
1969e, 150. (GD 1889) Suomennos: Nietzsche 1995b, 112. 
426 Hayman 1980, 43–44. 
427 Machiavelli 1997, 141. 
428 ”Gegen Morgen aber lachte Zarathustra zu seinem Herzen und sage spöttisch: ”das Glück läuft mir nach. 
Das kommt davon, dass ich nicht den Weibern nachlaufe. Das Glück aber ist ein Weib.“ Nietzsche 1968a, 
202. (Z III 1884)  Suomennos: Nietzsche 1961, 141. 
429 „Muthig, unbekümmert, spöttisch, gewaltthätig — so will uns die Weisheit: sie ist ein Weib und liebt im-
mer nur einen Kriegsmann“ Nietzsche 1968a, 45. (Z I 1883) Suomennos: Nietzsche 1961, 33. 
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seits von Gut und Böse, että totuus on nainen ja että sille ei pidä tehdä väkivaltaa,430 kun taas 

vuoden 1888 lopussa Nietzsche kirjoitti seuraavat totuudelle tehtävää väkivaltaa ihannoivat 

rivit ”Zarathustran laulujen” säkeistöjen joukkoon:  

Totuus—                                                  Die Wahrheit— 
nainen, ei parempaa:                                     ein Weib, nichts Besseres: 
kainoudessaan katala:                                   arglistig in ihrer Scham  
eniten haluamaansa,                                     was sie am liebsten möchte, 
hän ei halua tietää,  sie will’s nicht wissen, 
hän peittää häveliäästi itsensä…431 sie hält die Finger vor… 
Kelle hän antaa periksi? Yksin väkivallalle! Wem giebt sie nach? Der Gewalt allein!— 
— Joten käyttäkää väkivaltaa,    So braucht Gewalt, 
olkaa kovia, te viisaimmat!       seid hart, ihr Weisesten! 
teidän täytyy pakottaa hänet,   ihr müβt sie zwingen 
kainosteleva totuus…                          die verschämte Wahrheit… 
hänen autuuteensa                                   zu ihrer Seligkeit 
pakkoa tarvitaan—                                      braucht’s des Zwanges— 
—hän nainen on, ei parempaa…            — sie ist ein Weib, nicht[s] Besseres…432 

Tietynlaisten sadististen piirteiden lisäksi Nietzschen kirjoituksista on löydet-

tävissä myös varsin omistushaluisesta persoonallisuudesta kertovia piirteitä. Aappo Heikki-

nenkin on havainnut, että Nietzsche korostaa rakkaudessa miehistä vallantahtoa433 Nietz-

sche näkee nimittäin miehen ja naisen välinen rakkauden omaisuudenhimona. Rakastava 

haluaa hänen mukaansa saada rakastettunsa ehdottomasti yksin omakseen ja tahtoo hallita 

yhtä ehdottomasti hänen sieluaan kuin ruumistaankin.434 Nietzsche ei uskonut miehen ja 

naisen yhtäläisiin oikeuksiin rakkaudessa. Naiselle rakkaus on Nietzschen mukaan ehdoton-

ta antautumista. Nietzsche katsoi miehen haluavan rakastamaltaan naiselta tällaista antau-

tumista eikä edellytä sitä itseltään. Nietzsche ei pitänyt miestä, jolle täydellisen antautumisen 

kaipuu ei ole vieras, miehenä. Naiselle ehdottomasti antautuva mies tulee Nietzschen mu-

kaan orjaksi, mutta miehelle ehdottomasti antautuva nainen täydellisemmäksi naiseksi. 

Nietzsche uskoi naisen tahtovan tulla otetuksi ja omaisuudeksi.435 Nietzsche ei hyväksynyt 

naisen omistautumisessa miehelle minkäänlaisia rajoituksia tai varauksia. 436 

                                                 
430 „Zuletzt ist sie ein Weib: man soll ihr nicht Gewalt anthun.“ Nietzsche 1968b, 161. (JGB 1886) Suomen-
nos: Nietzsche 1984, 125. 
431 Kirjaimellisesti ”hän pitää sormia edessä” Krell kääntää kohdan virheellisesti ”she raises a warning finger”. 
432 Krell 1986, 84, 105. Oma suomennokseni. 
433 Heikkinen 1933, 134. 
434 ”Am deutlichsten aber verräth sich die Liebe der Gesclechter als Drang nach Eigenthum: der Liebende 
will den unbedingten Alleinbesitz der von ihm ersehnten Person, er will eine ebenso unbedingte Macht über 
ihre Seele wie ihren Leib, er will allein geliebt sein und als das Höchste und Begehrenswertheste in der andern 
Seele wohnen und herrschen.” Nietzsche 1973, 61. (FW I 1882) Suomennos: Nietzsche 1997, 42. 
435 ”Bei allem Zugeständnisse, welches ich dem monogamischen Vorurtheile zu machen Willens bin, werde 
ich doch niemals zulassen, dass man bei Mann und Weib von gleichen Rechten in der Liebe rede: diese giebt es 
nicht. [ - - ] Was das Weib unter Liebe versteht, ist klar genug: vollkommene Hingabe (nicht nur Hingebung) 
mit Seele und Leib, ohne jede Rücksicht, jeden Vorbehalt, mit Scham und Schrecken vielmehr vor dem 
Gedanken einer verklausulirten, an Bedingungen geknüpften Hingabe. [ - - ] Der Mann, wenn er ein Weib 
liebt, will von ihm eben diese Liebe, ist folglich für seine Person selbst am entferntesten von der 
Voraussetzung der weiblichen liebe; gesetzt aber, dass er auch Männer geben sollte, denen ihrerseits das Ver-



 74 

Ronald Hayman on tehnyt mielestäni oikeaan osuneen havainnon siitä, että 

erotiikkaa esiintyy Nietzschen runoudessa harvoin ja tuskin koskaan hänen proosassaan.437 

Tämä voi tietysti johtua siitä, että Nietzsche ei ehkä halunnut kirjoittaa sellaisesta, mistä 

hänellä ei ollut kokemusta, tai voi olla, että kristillinen kasvatus ohjasi Nietzscheä kaikesta 

huolimatta edelleen niin, ettei hän pitänyt seksuaalisuudesta kirjoittamista sopivana. Yksi 

mahdollinen selitys asialle on myös, että Nietzsche suhtautui seksuaalisuuteen pelottavana 

voimana. Poikkeus Nietzschen tekstin yleiseen epäseksuaalisuuteen on teoksen Also sprach 

Zarathustra toinen osa, jonka tekstistä löytyy selkeitä seksuaalisia vertauskuvia. Tästä esimer-

kiksi lainaan kohdan, jossa kuvataan auringon rakkautta maata kohtaan: 

Katsokaa kuinka se tulee kärsimättömänä yli meren! Ettekö tunne hänen rakkauten-
sa janoa ja kuumaa hengitystä? Merta se tahtoo imeä ja juoda sen syvyyden luoksen-
sa korkeuteen: silloin kohoilee meren intohimo tuhansin rinnoin. Auringon janon se 
tahtoo antaa itseänsä suudella ja imeä; ilmaksi se tahtoo tulla ja korkeudeksi ja valon 
kulkutieksi ja itse valoksi! 438 

Hayman ehdottaa mielestäni pätevän selityksen yllättävälle tekstin erotisoitumiselle: lähei-

sessä menneisyydessä tapahtunut välirikko Lou Salomén kanssa on nostanut tukahdutetut 

seksuaaliset tunteet hetkellisesti pintaan. Hayman tekeekin mielestäni oikean havainnon 

siitä, että Nietzsche näyttää pelänneen seksuaalista halua tuhoisana voimana.439 Nietzschen 

pelko on voinut saada vahvistusta Jean-Jacques Rousseaun kirjoituksista. Rousseau ajatteli 

nimittäin, että jos olisi paikka, jossa ajattelijat olisivat karkottaneet naisten häveliäisyyden, 

miehet joutuisivat siellä naisten orjiksi, heidän himonsa uhriksi ja syöksyisivät heikentyneinä 

ja avuttomina kohti kuolemaansa.440 Nietzsche pohtiikin, että eikö ole parempi joutua mur-

haajan käsiin kuin kiimaisen naisen uniin.441 Vaikka Nietzsche pelkäsikin seksuaalisuutta ja 

todennäköisesti kuoli neitsyenä, hänen halunsa esiintyä miehekkäänä sai hänet nähdäkseni 

piilottamaan pelkonsa. Hayman onkin havainnut, että Nietzsche yrittää yleensä välittää vai-

kutelman, että hän ei joko ollut neitsyt, tai että hän oli jalostanut seksuaalisen halun työnsä 

                                                                                                                                               
langen nach vollkommener Hingebung nicht fremd ist, nun, so sind das eben—keine Männer. Ein Mann, der 
liebt wie ein Weib, wird damit Sklave; ein Weib aber, das liebt wie ein Weib, wird damit ein vollkommenes 
Weib… [ - - ] Das Weib will genommen, angenommen warden als Besitz, will aufgehn in den Begriff “Be-
sitz”, “besessen” Nietzsche 1973, 292–293. (FW V 1887) Suomennos: Nietzsche 1997, 219–220. 
436 Deutcher 2002, 338. 
437 Hayman 1980, 355. 
438 ”Seht doch hin, wie sie ungeduldig über das Meer kommt! Fühlt ihr den Durst und den heissen Athem 
ihrer Liebe nicht? Am Meere will sie saugen und seine Tiefe zu sich in die Höhe trinken: da hebt sich die 
Begierde des Meeres mit tausend Brüsten. Geküsst und gesaugt will es sein vom Durste der Sonne; Luft will es 
werden und Höhe und Fusspfad des Lichts und selber Licht!“ Nietzsche 1968a, 154–155. (Z II 1883)  
Suomennos: Nietzsche 1961, 106. 
439 Hayman 1980, 355. 
440 Rousseau 1905, 744. 
441 „Ist es nicht besser, in die Hände eines Mörders zu gerathen, als in die Träume eines brünstigen Weibes?“ 
Nietzsche 1968a, 65. (Z I 1883) Suomennos: Nietzsche 1961, 57. 
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vuoksi.442 Nietzsche kirjoittaakin omaelämäkerrassaan seuraavan lauseen, joka ottaen huo-

mioon hänen epäonnistuneet kosintayrityksensä ei vaikuta kovin vilpittömältä:  

Olen ihminen, joka voi 44. ikävuotensa päätyttyä sanoa, ettei ole milloinkaan tavoi-
tellut kunniaa, naisia tai rahaa! Ei silti, ettenkö olisi voinut niitä saada.443 

Olen havainnut, että Nietzschen oli helpompi kohdistaa sekä aggressiivisia että seksuaalisia 

tunteita ja fantasioita abstraktioihin kuin ihmisiin. Esimerkiksi totuus on Nietzschen mu-

kaan nainen, ja totuudentavoittelu tulisikin hänen mukaansa olla eräänlaista viettelyä ja 

eroottista leikkiä. Hän pohtii sitä, että mikäli totuus on nainen, eivätkö dogmaattiset filoso-

fit ole menettäneet mahdollisuutensa totuuden suosioon pääsemiseen vakavuudellaan ja 

kömpelöllä tungettelevaisuudellaan.444 

Hayman on mielestäni ymmärtänyt oikein erään Nietzschen sisimpää olemus-

ta luonnehtivan perusristiriidan. Kotona saatu luterilainen kasvatus seksuaalisuuteen oli 

jättänyt Nietzschen mieleen tietyn paheksunnan aistillisia nautintoja kohtaan, mutta toisaalta 

Nietzsche pyrki edistämään ”dionyysistä” seksuaalimyönteisempää näkemystä kirjoituksis-

saan.445 Nietzschen teoksista löytyy kohtia, joissa Nietzsche avoimesti pitää siveydestä saar-

naamista luonnottomana ja sukupuolielämän halveksimista rikoksena elämää vastaan.446 

Tällaisiin näkemyksiin Nietzsche oli törmännyt Immanuel Kantin ja John Stuart Millin filo-

sofioissa. Mill piti seksuaalisuutta ja halua jälkeläisten saamiseen alempaa luonteenlaatua 

kuvastavina eläimellisinä vaistoina. Seksuaalisuuden suhteen Mill halusi saattaa miehen sa-

man viktoriaanisen häveliäisyyden piiriin kuin naisetkin,447 Kantin mukaan taas seksi on 

eläimellistä, viimekädessä yhteensopimatonta ihmisarvon kanssa, jopa avioliiton sisällä. 

Kantin mukaan antautuminen seksuaaliselle halulle on itsemurhaa pahempaa.448 

Prostituutio yleistyi 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Saksan kaupungeis-

sa449 ja Nietzsche törmäsi itsekin ilmiöön eräässä hyvin mielenkiintoisessa tapauksessa 

Nietzschen nuoruudesta, joka nähdäkseni hyvin valottaa Nietzschen seksuaalisuutta koh-

                                                 
442 Hayman 1980, 331, 355. 
443„Jemand, der nach seinem vierundvierzigsten Jahre sagen kann, dass er sich nie um Ehren, um Weiber, um 
Geld bemüht hat! — Nicht dass sie mir gefehlt hätten…“ Nietzsche 1969d, 293. (EH 1908) Suomennos: 
Nietzsche 2002, 56. 
444 „Vorausgesetzt, dass die Wahrheit ein Weib ist —, wie? ist der Verdacht nicht gegründet, dass alle Philo-
sophen, sofern sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber verstanden? dass der schauerliche Ernst, die 
linkische Zudringlichkeit, mit der sie bisher auf die Wahrheit zuzugehen pflegten, ungeschickte und unschick-
liche Mittel waren, um gerade ein Frauenzimmer für sich einzunehmen? Gewiss ist, dass sie sich nicht hat 
einnehmen lassen.“ Nietzsche 1968b, 3 (JGB 1886) Suomennos: Nietzsche 1984, 5. (esipuhe 1885 kesäkuu) 
445 Hayman 1980, 284. 
446 „die Predigt der Keuschheit ist eine öffentliche Aufreizung zur Widernatur. Jede Verachtung des ge-
schlechtichen  Lebens, jede Verunreinigung desselben durch den Beriff „unrein“ ist das Verbrechen selbst am 
Leben, —ist die eigentliche Sünde wider den heiligen Geist des Lebens.“ Nietzsche 1969d, 303–305. (EH 
1908) Suomennos Nietzsche 2002, 71–73. 
447 Kilpi–Sintonen 1986, 222. 
448 Mendus 1987, 31. 
449 Frevert 1988, 87. 
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taan tuntemaa pelkoa. Nietzschen ystävä Paul Deussen on muistellut teoksessaan Erinnerun-

gen an Friedrich Nietzsche, kuinka Nietzsche kertoi hänelle opiskelijavuosinaan tekemästä vie-

railusta Kölniin helmikuussa 1865. Nietzsche oli pyytänyt häntä kaupunkikierroksella opas-

tanutta miestä viemään hänet ravintolaan. Tämän sijasta mies olikin vienyt hänet bordelliin. 

Deussen kertoo Nietzschen muistelleen, kuinka hän oli nähnyt itsensä yhtäkkiä puolen tusi-

nan paljetteihin ja harsokankaaseen (Flitter und Gaze) pukeutuneen häntä odottavasti katso-

van hahmon ympäröimänä. Tajuttuaan, missä oli, Nietzsche poistui nopeasti paikalta. Vai-

kuttaa kuitenkin siltä, että tapaus jätti muiston Nietzschen mieleen kuten Hellmut Brann on 

huomannut. Teoksessaan Also sprach Zarathustra Zarathustran varjo laulaa laulun, jonka hän 

esittelee kuuntelijoille ”vanhana muistona”. Laulu kertoo eurooppalaisen ja kahden huurin 

kohtaamisesta, joka Hellmut Brannin mukaan on muistuma 19 vuotta aiemmin sattuneesta 

vierailusta bordelliin ja manifestoi Nietzschen kyvyttömyyttä nauttia seksuaalisuudesta. 

Brann on havainnut, että Nietzsche käyttää runossa esiintyvän palmun hameesta ilmausta 

"Flatter- und Flitter-Röckchens”, joka muistuttaa Nietzschen prostituoitujen vaatetuksesta 

käyttämää ilmausta "Flitter und Gaze”450 ja luo nähdäkseni lisäuskottavuutta teorialle, jonka 

mukaan runo viittaisi Nietzschen bordellikokemukseen. Teoriaan uskoo myös Hayman.451  

Tässä yhteydessä on sopiva tilaisuus ottaa lähempään tarkasteluun Nietzschen 

ehkä kuuluisin ja lainatuin naiseutta koskeva ajatelma ”Menetkö naisten luo? Älä unohda 

piiskaa!” 452 Heti aluksi on kuitenkin huomautettava, että kyseisen ajatuksen esittää vanhan 

naisen hahmo Nietzschen teoksessa Also sprach Zarathustra, joten ajatelman tulkitseminen 

suoraan Nietzschen naiskäsitystä edustavaksi ei ole ongelmatonta. Aappo Heikkinen huo-

mauttaakin, että Nietzschen sisar Elisabeth on selittänyt kyseisen kohdan Ivan Turgenevin 

romaanin vaikutukseksi.453 Tässä vaiheessa on muistettava johdannossa esiintuomani Elisa-

bethin epäluotettavuus Nietzschen ajatusten esiintuojana, joten Elisabethin kertomukseen 

on suhtauduttava tavallista suuremmalla varovaisuudella. Ajatelmaan vaikuttanut romaani 

oli Elisabethin mukaan Ivan Turgenevin Ensirakkaus, jonka Elisabeth luki Nietzschelle ää-

neen kesäkuussa 1882. Romaanin edettyä kohtaan, jossa mies lyö ratsupiiskalla naista, Eli-

sabeth kertoo veljensä ilmaisseen paheksuntaa miehen teosta. Tähän Elisabeth oli huo-

mauttanut olevan olemassa naisluonteita, joita on pidettävä kurissa väkivalloin. Nietzsche 

oli tuolloin järkyttynyt Elisabethin puolustelusta piiskan käytölle. Kuukausia myöhemmin, 

luettuaan veljensä teoksen Also sprach Zarathustra, Elisabeth oli kertonut Nietzschelle ym-

                                                 
450 Grundlehner 1986, 237-238: Brann 1931, 133–135. 
451 Hayman 1980, 282. 
452 ”Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!” Nietzsche 1968a, 82. (Z I 1883) Suomennos: Nietzsche 
1961, 56. 
453 Heikkinen 1933, 134. 
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märtäneensä Nietzschen tekevän pilkkaa hänestä vanhan naisen hahmossa, joka varoittaa 

Zarathustraa piiskan unohtamisesta. Nietzsche oli Elisabethin mukaan reagoinut tähän nau-

ramalla ja lupaamalla olla paljastamatta asiaa kenellekään. Frances Nesbitt Oppel esittääkin, 

että mikäli teoksen Also sprach Zarathustra vanha nainen on todellakin Elisabeth, vanhuksen 

neuvo olla unohtamatta ruoskaa naisen luo mennessä sopii yhteen Elisabethin Nietzschelle 

antamien, Lou Saloméa koskevien varoitusten kanssa.454 Mikäli Elisabethin kertomus pitää 

paikkansa, ajatelma edustaa enemmän Elisabethin kuin Nietzschen naiskäsitystä. 

Elisabeth tunsi itsekin tarvetta selittää veljensä naiskäsitystä, koska hänen vel-

jeään pidettiin yhtenä pahimmista naisvihaajista ja koska kaikki tunsivat häneltä vain piiska-

aforismin. Elisabethin mukaan piiska-aforismia ei sanonut Zarathustra, vaan hän laittoi 

sanat vanhan naisen suuhun. Nietzsche yritti Elisabethin mukaan näin ilmaista, että ”me 

naiset tuomitsemme toisiamme paljon kärkkäämmin kuin miehet meitä”. 455  

Ajaltelmaan on vaikuttanut kuitenkin selvästi myös toukokuussa 1882 otettu 

Nietzschen ideoima humoristinen valokuva. Kyseisessä valokuvassa Lou Salomé viuhuttaa 

ruoskaa vaunuissa samalla kun Rée ja Nietzsche kiskovat kiltisti vaunun valjaita.456 Elisa-

bethilla olisi ollut motiivi vähätellä Lou Salomén vaikutusta veljensä elämässä. Meidän tulee 

muistaa myös jo aiemmin lainattu pätkä, jossa Zarathustra purkaa katkeruuttaan naiseksi 

miellettyä elämää vastaan ja jonka voidaan nähdä katkeruudeksi Lou Saloméa vastaan:  

Tähän kyllästyin totisesti, minä paimen ja lammas, en muuta! Sinä noita, sulle jos lau-
loin, nyt saat mulle sä — huutaa! Nyt sinä tanssit ja huudat minun piiskani tahtiin! 
Eihän vain piiskani unohtunut? — Ei! Minä luotan sen mahtiin!” 457 

Merkillepantavaa on se, että kyseisessä Lou Saloméen yhdistyvässä lainauksessa esiintyy 

myös piiskan unohtumisen ajatus.  Nietzschen naispuoliset tuttavat Helen Zimmern, Emily 

Fynn tyttärineen ja neiti von Mansurov kiusasivat häntä kerran piiska-aforismista. Tämä 

vaivasi Nietzscheä ja hän ei halunnut naisten lukevan teoksiaan, mikäli ne loukkasivat heitä 

roomalaiskatolisina, joten he lakkasivat kiusoittelemasta häntä aiheesta.458 Tämä sopii yh-

teen Elisabethin näkemyksen kanssa, jonka mukaan hänen veljensä sopi taistelemaan mieli-

kuvitusluomusten, ei ”lihaa ja verta” olevien ihmisten kanssa. Ottaen huomioon myös 

Nietzschen pelon voimakkaita naisia kohtaan, piiskan voidaan ajatella olevan enemmänkin 

suoja voimakasta naista kohtaan, kuin naisen alistamisen väline. Bertrand Russellin mukaan 

                                                 
454 Oppel 2005, 151–152. 
455 Schad 2011, 141. 
456 Hayman 1980, 246. Katso Liite 2. 
457 ”Ich bin es wahrlich müde, immer dein schafichter Schäfer zu sein! Du Hexe, habe ich dir bisher gesun-
gen, nun sollst du mir —schrein! Nach dem Takt meiner Peitsche sollst du mir tanzen und schrein! Ich ver-
gass doch die Peitsche nicht? — Nein!“ —„  Nietzsche 1968a, 280. (Z III 1884) Suomennos: Nietzsche 1961, 
198. 
458 Nietzsche 1969f, 331–332. Alaviite 218 kirjeeseen Peter Gastille 9.12.1888. 
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Nietzschen mielipiteissä naisista objektivoituukin pelon tunne. Russell viittaa piiska-

aforismiin ja huomauttaa, että yhdeksän naista kymmenestä olisi siepannut piiskan Nietz-

scheltä. Russellin mukaan Nietzsche tiesi tämän, pysytteli loitolla naisista ja tyynnytti haa-

voittunutta turhamaisuuttaan epäystävällisillä huomautuksilla.459  

Kuten jo johdannossa huomautin, Nietzschen elämän ja ihmissuhteiden 

huomiotta jättäminen Nietzschen naiseuskäsitystä selitettäessä johtaa yksipuoliseen ja vää-

ristävään lopputulokseen. Esimerkiksi kyseisen piiska-aforismin kohdalla Nietzschen henki-

löhistorian ja persoonallisuuden piirteiden unohtaminen johtaa yksinkertaistaviin päätel-

miin, jotka esittävät Nietzschen naisvihamielisempänä kuin on perusteltua lähdeaineiston 

perusteella. Esimerkiksi Leila Haaparanta tulkitsee piiska-aforismin varsin yksioikoisesti 

merkitsevän naisen alistamista orjaksi.460 Kuitenkin edellälainatussa kohdassakin, jossa Za-

rathustra uhkaa laittaa naiseksi mielletyn Elämän tanssimaan hänen piiskansa tahtiin, Elämä 

ei suinkaan alistu Zarathustran orjaksi ja pahoinpitelyn kohteeksi:  

Silloin Elämä vastasi minulle näin samalla sulkien sirot korvansa: ”Oi Zarathustra! 
Älä paukuta piiskaasi niin kamalasti!461 

Voidaanko Nietzschen persoonallisuuden ongelmien siis katsoa vaikuttaneen 

hänen naiseuskäsitykseensä? Nietzsche koki tehtäväkseen saarnata kovien miehekkäiden 

arvojen arvomaailmaa ja piti liikaherkkyyttään naisellisuutena, jota hän vihasi rappeutumis-

ilmiönä. Lapsuuden voimakkaista kasvattajanaisista juontaa Nietzschen teoksista löytyvä 

viehätys ja toisaalta myös pelko vahvoja naisia kohtaan sekä epävarmuus omasta miehuu-

desta. Nietzschen persoonallisuus oli vallan- ja omistushaluinen ja hän piti Elisabethia kes-

kinkertaisena ihmisenä, jonka pitäisi alistua välikappaleeksi hänen elämäntyönsä toteuttami-

sessa, kuten ihmiskunnan enemmistön pitäisi Nietzschen mukaan alistua etuoikeutulle vä-

hemmistölle. Ristiriita Nietzschen kohteliaisuuden ja julmuuden ihailun välillä johtui sado-

masokismin tukahduttamisesta. Kotona saatu luterilainen kasvatus jätti Nietzschen mieleen 

tietyn paheksunnan ja pelon aistillisia nautintoja kohtaan, mutta toisaalta Nietzsche pyrki 

edistämään seksuaalimyönteisempää näkemystä kirjoituksissaan. Nietzschen oli helpompi 

kohdistaa aggressiivisia ja seksuaalisia tunteita ja fantasioita abstraktioihin kuin ihmisiin. 

                                                 
459 Russell 1997, 345. 
460 Haaparanta 1986, 285. 
461 ”Da antwortete mir das Leben also und hielt sich dabei die zierlichen Ohren zu: ”Oh Zarathustra! 
Klatsche doch nicht so fürchterlicht mit deiner Peitsche!” Nietzsche 1968a, 280. (Z III 1884) Suomennos: 
Nietzsche 1961, 198.  
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LOPPULAUSE 

 
Sopusoinnussa Nietzschen ikuisen paluun opin kanssa myös tämä tutkielma palaa lopuksi 

siihen, mistä kaikki alkoi. Mitä siis tapahtui sille pienelle kyläpastorin pojalle, joka vuonna 

1848 katseli hänen ohitseen viilettäviä kapinallisia? Miksi hän seuraavien nelisenkymmenen 

vuoden aikana kirjoittamissaan teoksissa esitti niin monitulkintaisia ja provosoivia käsityksiä 

naisista ja naiseudesta, että niin naisliikkeen kiihkeimmät vastustajat kuin radikaaleimmat 

sukupuoliteoreetikotkin ovat löytäneet hänen ajatuksistaan innoitusta ja tukea omille teori-

oilleen? Miksi Nietzschen käsitykset naisista ja yleisemmin naiseudesta muodostuivat sellai-

siksi kuin muodostuivat?  

Ensinnäkin voi todeta, että Nietzschen lapsuuden kasvatus oli monessa suh-

teessa ratkaiseva hänen myöhemmälle naiskäsitykselleen. Isän varhainen kuolema riisti 

Nietzscheltä miehen mallin ja Nietzsche sai kasvatuksensa voimakkailta naishahmoilta. 

Kristillisen kasvatuksen Nietzscheen iskostamat arvot ja asenteet jättivät häneen lähtemät-

tömän jäljen, jonka hän itse myöhemmin tulkitsi ”henkiseksi naiseudeksi”. Tämä johti epä-

varmuuteen omasta maskuliinisuudesta ja Nietzsche yrittikin myöhemmin kaikin keinoin 

esiintyä miehekkäänä ja maskuliinisena. Eräs Nietzschen keino tämän tavoitteen saavutta-

miseksi oli hänen halveksimiensa miesten miehuuden kiistäminen ja naiselliseksi pilkkaami-

nen. Koska tällaisesta tavasta on merkkejä jo lapsuudessa, pidän naisilta saatua kasvatusta ja 

isättömän kodin miehen mallin puutetta pääasiallisena syynä Nietzschen sukupuoli-

identiteetin ongelmiin. Lapsuuden vahvoista kasvattajanaisista Nietzschen muistiin jäänyt 

mielikuva sai Nietzschen toisaalta kaipaamaan voimakasta ”herratarta”, mutta sai hänet 

myös pelkäämään avioliiton ajatusta. Nietzsche pelkäsi, että vaimo rajoittaisi hänen ajattelu-

vapauttaan ja saattaisi hänet turmioon. Tätä pelkoa tukahduttavasta naisesta ruokkivat 

myöhemmin Cosima Wagnerin Nietzschen tulkinnan mukaan aikaansaama Wagnerin ”kris-

tillistyminen” ja Nietzschen perheen vihamielinen puuttuminen Lou Salomén ja Nietzschen 

suhteeseen. 

Tukahduttavan naisen pelosta huolimatta Nietzsche kärsi lapsuudestaan asti 

yksinäisyydestä ja rakkaudenkaipuusta, mitkä johtivat hänet useisiin tuloksettomiin ihastu-

misiin ja muutamaan yhtä tuloksettomaan kosintaan. Nietzsche joutui pohtimaan avioliittoa 

myös käytännöllisistä näkökulmista, sillä taloudellisesti turvattu avioliitto olisi turvannut 

Nietzschen filosofisen toiminnan ja Nietzsche olisi myös tarvinnut vaimoa sairaanhoitajak-

seen alati huononevan terveytensä vuoksi. Arthur Schopenhauerilta Nietzsche sai ajatuksen 

siitä, että avioliiton tärkein tehtävä on ihmissuvun jalostaminen. Nietzschen mukaan perin-
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teinen saksalainen avioliitto täytti tämän tehtävän hänen oman aikansa avioliittoja parem-

min, koska mies oli siinä juridisesti yksin vastuussa, avioliitto oli periaatteessa purkamaton 

ja perheet valitsivat puolison. Nietzsche — yleisestä filosofisesta radikaaliudestaan ehkä 

yllättävästikin poiketen — jakoi aikansa yhteiskunnan sovinnaisen käsityksen avioliitosta 

vanhempien järjestämänä keinona miehelle laajentaa, vakiinnuttaa ja suojella omaisuutta ja 

valtaa, jatkaa sukua ja luovuttaa omaisuus, sosiaalinen asema ja kulttuurinen perintö laillisille 

perijöille. Nietzsche vastusti aikansa radikaalien kuten sosialisti Friedrich Engelsin ja varhai-

sempien romantikkojen ihailemia tunteiden varaan perustettavia rakkausavioliitoja yhtyen 

tässä ajan vallitsevaan näkemykseen, jolle Georg Wilhelm Friedrich Hegel oli antanut kirjal-

lisen ilmaisun. Miksi näin? Nähdäkseni Nietzschen omistus-ja vallanhaluinen luonne arvosti 

perinteisen avioliiton miehelle myöntämää herruutta, sillä Nietzschen mukaan avioliitto 

perustetaan miehen seksuaaliselle tarpeelle, naisen ja lasten omistus- ja hallitsemistarpeelle. 

Sama halu hallita vaikutti siihen, että Nietzsche piti vastenmielisenä romantikkojen ja Fried-

rich Engelsin puoltamaa avioeron mahdollisuutta ja puolusti Hegelin tavoin avioliiton pur-

kamattomuutta. Nietzschen vapaan rakkauden, sukupuolten tasa-arvon ja androgynian 

ihanteen arvostelu muistuttaa suuresti Hegelin vastaavia ajatuksia.  

Vaikka Nietzsche teoreettisissa kirjoituksissaan puolustaakin hyvin voimak-

kaasti avioliittoa ja miehen herruutta siinä, käytännössä oma heikoksi koettu miehuus sai 

Nietzschen pelkäämään sitä, että vahva vaimo tukahduttaisi hänen ajatteluvapautensa. 

Voimakkaiden naisten pelon ja toisaalta rakkaudenkaipuun vuoksi Nietzschen tosiasiallise-

na ihanteena olikin henkisesti intohimoinen avioliiton ulkopuolella pysyvä suhde, joka lie-

vittäisi hänen yksinäisyyttään, mutta ei riistäisi hänen vapauttaan. Kohdattuaan Lou Sa-

lomén Nietzsche hetkellisesti luuli saavuttaneensa kaiken tämän, löytäneensä älykkään nai-

sen, josta tulisi hänen vaimonsa, opetuslapsensa ja filosofisen perintönsä jatkaja. Suhteen 

alku saikin aikaan Nietzschen naiskäsityksen muuttumisen naismyönteisempään suuntaan ja 

voimakkaan tukahduttavan naisen pelko siirtyi taka-alalle miehiä hallitsevan ”herrattaren” 

kaipuun tieltä. Ne naiset, joihin Nietzsche elämänsä aikana rakastui — selkeimpinä tapauk-

sina tietenkin Cosima Wagner ja Lou Salomé — olivat varsin itsenäisiä ja emansipoituneita 

1800-luvun mittareilla mitattuna. Toisin kuin Leila Haaparanta esittää, Nietzschen näke-

mykset eivät toistuneet ainakaan naiseuskäsityksen osalta olennaisesti samoina hänen kaik-

kina kolmena ajattelijakautenaan. Nietzsche kannatti Lou Salomén kohtaamiseen asti ro-

mantikkojen ajatuksia vastakkaisen sukupuolen ominaisuuksien kehittämisestä, mutta Sa-

lomén aiheuttama pettymys sai Nietzschen kannattamaan jyrkkiä sukupuolieroja.  
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Feminismiä pidettiin Nietzschen aikana yhteiskunnallisesti ja poliittisesti vaa-

rallisena, koska sen katsottiin häivyttävän sukupuolierot. Nietzsche hyökkäsi sekä roman-

tikkojen että dekadenttien kannattamia androgynismin ja steriiliyden ihanteita vastaan. Ro-

mantikkojen ajama rakkauskäsitys rikkoi jatkuvasti miehen ja naisen sukupuoli-identiteetin 

rajoja. Nietzsche puolestaan pelkäsi sukupuoli-identiteetin rajojen häilymistä ja halusi selke-

ät rajat, jotta oma heikoksi koettu maskuliinisuus pysyisi suojassa. Tällainen selkeiden suku-

puolierojen ihailu oli tyypillistä myös saksalaiselle porvaristolle, jota ärsytti rahvaan miesten 

ja naisten samankaltaisuus ja joka erottautui sekä aristokratian kunniattomana pitämästään 

”naisellisuudesta” että rahvaan ”epänaisellisista” naisista samoin kuin George Sandin ja 

Louise Astonin kaltaisista ”hermafrodiitteista”. Toisaalta ajan naisliikekään ei kannattanut 

naisten emansipaatiota, joka ajan kielenkäytössä tarkoitti sukupuolierojen loppua. 

Nietzschen kotikasvatuksen vaikutus näkyy siinä, että sekä Nietzsche että hä-

nen sisarensa vastustivat naisten äänioikeutta ja pitivät naisasiaa vanhojenpiikojen ja lapset-

tomien liikkeenä. Yllättävästi sisarukset olivat tässä samaa mieltä varhaisen naisliikkeen 

kanssa. Sen mielestä nimittäin vain naimattomien naisten tuli etsiä ammatistaan korviketta 

avioliiton ja äitiyden onnelle. Emansipaatioliike yhtäläisten oikeuksien vaatimuksineen edus-

ti Nietzschelle elämälle ja kulttuurille vaarallista naisten, orjien ja alhaison kapinaa. Nietz-

schen ajattelu oli vastakohta Friedrich Schlegelin teoriaan, jonka mukaan antiikin Kreikan 

kulttuuri kukoisti sitä enemmän, mitä enemmän tasa-arvoa se soi naisille. Nietzschen aris-

tokraattisen elitismin ihanteet eivät suhtautuneet suopeasti feministien ja John Stuart Millin 

esittämiin vaatimuksiin tasa-arvosta. Provosoivasti Nietzsche julistaakin, että yhtäläisten 

oikeuksien puolesta taisteleva nainen parannetaan ja pelastetaan tekemällä hänelle lapsi. 

Lapsuuden kasvatus vaikutti Nietzschen naiseuskäsitykseen myös siten, että 

hänen perheensä naisten häneen iskostama kristinusko ja papin uralle painostaminen teolo-

gian opintoineen sai hänet halveksien yhdistämään kristinuskon ja koko ajatuksen ilmoite-

tusta totuudesta vanhoihin naisiin. Tämä tulee esille hänen tietoteoriansa yhteydessä. Nietz-

schen epistemologisen perspektivismin mukaan objektiivinen totuus naisista on mahdoton 

saavuttaa, jolloin käsitykset naisista heijastavat aina käsityksen esittäjän vallantahdon aset-

tamia päämääriä. Nietzschen mukaan hänen aikanaan vallinneet käsitykset naisesta olivat 

pitkälti miesten vallantahdon sanelemia ja niissä ihannoitiin ja mystifioitiin naista ”iäti-

naisellisen” ihanteen avulla. Tämän ihanteen mukaan nainen on hengellisempi ja lähempänä 

Jumalaa kuin mies. Itse asiassa Nietzschen elämässä hänen perheensä naiset olivat häntä 

hengellisempiä samoin kuin Cosimakin oli miestään hengellisempi. Vaikka Nietzsche vai-

kuttaa itsekin nuoruudessaan allekirjoittaneen tämän ihanteen todenperäisyyden, myöhem-
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min Goethen Faustin ja Wagnerin oopperoiden iäti-naisellisen ideaali lähinnä huvitti Nietz-

scheä. Nietzsche ei kuitenkaan halunnut hälventää ihailemaansa naisen ”taikaa” osoittamalla 

”iäti-naisellisen” ihanteen keinotekoisuuden.  

Totuuden peittävän hunnun idean Nietzsche sai Rousseaulta. Huntu symbo-

loi välimatkaa miehen ja naisen, ihmisen ja Jumalan ja ihmisen ja totuuden välillä. Nietzsche 

halusi jättää hunnun paikoilleen, koska hän piti hunnun takana olevaa totuutta tai vielä tar-

kemmin sen takaa paljastuvaa lopullisen totuuden puutetta rumana. Tämän rumuuden pal-

jastuminen johtaisi Nietzschen mukaan kaiken halveksimiseen. Nietzsche piti hunnun taka-

na olevaa totuutta rumana myös siksi, että hän suhtautui kielteisesti kaikkiin niihin asioihin, 

joiden on perinteisesti ajateltu olevan hunnun takana, kuten Platonin ideoihin ja kristilliseen 

Jumalaan. Ehkä muistumana kotikasvatuksestaan Nietzsche puhuikin (kristillisestä) totuu-

desta rumana ja vastenmielisenä vanhana naisena. Tässä Nietzsche liittyy osaksi luonnonfi-

losofian sukupuolisten metaforien käyttäjien jatkumoa. Niccolò Machiavelliltä Nietzsche 

omaksui uuden ajan luonnonfilosofialle tyypillisen metaforan luonnosta naisena, jota mas-

kuliinisen tiedonetsijän on hallittava miehuullisuudellaan (virtù) ja tarvittaessa otettava vaik-

ka väkisin. On selkeästi havaittavissa, että Nietzschen oli helpompi kohdistaa aggressiivisia 

ja seksuaalisia tunteita ja fantasioita abstraktioihin kuin ihmisiin. Psykoanalyytikko Otto 

Rankin mukaan ristiriita Nietzschen arkielämän kohteliaisuuden ja lempeyden sekä tekstien 

väkivaltaisten fantasioiden välillä johtui sadomasokismin tukahduttamisesta. Väkivaltaiset 

fantasiat naisiksi miellettyjä käsitteitä kohtaan voivat kertoa hänen perheenjäseniään ja epä-

onnisia rakkaussuhteitaan kohtaan tuntemastaan katkeruudesta. Toisaalta koska Elisabeth-

kaan ei paheksunut piiskan käyttöä naisen kurissa pitämiseksi, voi pohtia, oliko Nietzschen 

perheen kasvatuksessa tai yleisemmin aikakaudessa jotakin naisten väkivalloin kurissa pitä-

mistä ihannoivaa. Lisäksi Elisabethin kostonhimo Lou Saloméa kohtaan vaikutti Nietz-

schen käsityksiin naisen kostonhimoisuudesta. 

Samalla kun perheen naiset iskostivat Nietzscheen kristillistä uskoa ja valmis-

tivat häntä suvun perinteiselle papin uralle, Nietzsche etsi isättömässä kodissa miehen mal-

lia William Shakespearen näytelmistä ja Homeroksen Iliaan sankareista. Näin antiikin paka-

nallinen maailma yhdistyi Nietzschen mielessä miehekkyyteen, jota ”naisellinen” kristinusko 

ei vielä ollut ehtinyt turmella. Klassisen filologian opintojensa ja professuurin myötä Nietz-

sche saavutti asiantuntemuksen antiikin yhteiskunnista ja käytti sitä aikansa olojen kritisoi-

miseen uskollisena Heinrich Heinen ja Friedrich Hölderlinin toisinajattelevan hellenismin 

traditiolle. Nietzsche piti Arthur Schopenhauerin ja Jean-Jacques Rousseaun tavoin antiikin 

Kreikkaa kulttuurina, jossa naisen asema oli ihanteellinen. Antiikin kreikkalaisten tavoin 
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Nietzsche mielsi naisen miehen omaisuudeksi, jonka tehtävä on palvella miestä, synnyttää ja 

kasvattaa lapsia ja huolehtia kotitaloudesta ja näin arkielämän rutiineista huolehtimalla va-

pauttaa mies kulttuurin luomiseen. Kahdesta antiikin filosofian päälinjasta Nietzsche liittyi 

aristoteeliseen perinteeseen, joka piti naisten ja orjien tehtävänä vapauttaa filosofit käytän-

nön arkihuolista teoreettiseen mietiskelyyn. Sekä Nietzsche itse että hänen sisarensa olivat 

samaa mieltä siitä, että naisen tehtävä on vapauttaa mies päivittäisen elämän huolista luo-

maan kulttuuria. Tähän vaikutti myös Nietzschen kirjoituksista selkeästi esiinnouseva val-

lanhaluinen ja omistushaluinen persoonallisuus. Tämä käy ilmi siitä, kuinka Nietzsche piti 

sisarensa elämäntehtävänä palvella ja auttaa häntä. 

Nietzschen vallanhaluinen ja omistushaluinen luonne sai Nietzschen omak-

sumaan vaikutteita ajattelijoilta, joiden mukaan naista ei voi pitää täysin rationaalisena sa-

massa mielessä kuin miestä ja jotka näkivät naisen osaksi tässä elämässä totella miestä ja 

alistua hänen rationaalisempaan tahtoonsa. Tällaisia ajattelijoita, joilta Nietzsche sai vaikut-

teita, olivat: Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jean-

Jacques Rousseau ja Johann Gottlieb Fichte. Naisen alistettu asema tuntui Nietzschestä 

varmasti myös turvalliselta suojalta voimakastahtoisia naisia vastaan. Vaatiessaan naiselta 

täydellistä ja ehdotonta alistumista Nietzsche kritisoi romantikkojen näkemyksiä, jotka vas-

tustivat naisen ehdotonta alistumista aviomiehelleen. Nietzschen aika ei suhtautunut suope-

asti naisten koulutukseen, kuten eivät myöskään Kant, Rousseau ja Hegel. Kreikkalaisten, 

Nietzschen ja Rousseaun mukaan naisten ensimmäinen ja viimeinen tehtävä on synnyttää 

voimakkaita lapsia, ei saada muodollista kirjallista koulutusta joka tuon ajan saksalaisen yh-

teiskunnan vallitsevan käsityksen mukaan riistäisi naisilta heidän naisellisuutensa. 

Lapsuudessaan saamansa luterilainen kasvatus jätti Nietzschen mieleen tietyn 

paheksunnan aistillisia nautintoja kohtaan ja Nietzsche koki seksuaalisuuden myös pelotta-

vaksi voimaksi. Kuitenkin kapinana tätä vastaan Nietzsche pyrki edistämään seksuaalimyön-

teisempää näkemystä kirjoituksissaan ja hyökkäsi John Stuart Millin ja Immanuel Kantin 

seksuaalikielteisyyttä vastaan. Nietzsche piti suvunjalostamista avioliiton tärkeimpänä tehtä-

vänä eikä voinut siten hyväksyä Millin näkemystä, jonka mukaan lisääntymishalukin oli 

alempaa luonteenlaatua kuvastava eläimellinen vaisto.  

Toivon onnistuneeni tällä tutkielmallani valaisemaan niitä syitä, miksi Nietz-

sche ajatteli naisista ja yleisemmin naiseudesta niin kuin ajatteli. Katson, että kirjoittajan 

kautta tekstiä tulkitsemaan ja selittämään pyrkivä aate- ja oppihistoriallinen tutkimustraditio 

on edelleen arvokas lisä nykyään kirjallisuudentutkimuksen ja naistutkimuksen piirissä 

muodissa olevaan tekstin autonomiaa korostavaan tutkimussuuntaan.   
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Tässä esitetty tulkinta Nietzschen naiseuskäsitykseen vaikuttaneista syistä jää 

tietenkin puutteelliseksi jo pelkästään siitäkin syystä, että käytettävissäni ei ole ollut pääsyä 

Nietzsche-arkistoon, jossa tutustuminen kaikkiin Nietzschen jälkeensä jättämiin papereihin 

(Nachlass) paljastaisi varmasti uutta ja täydentävää tietoa Nietzschen naiseuskäsityksen 

muodostumisprosessista. Luonteva laajennus tutkimukselleni ja jatkotutkimuksen aihe on 

tästä työstä pois rajattu Nietzschen mieheyskäsitys. Uskon, että käyttämäni selittämään pyr-

kivä näkökulma toisi syvempää ymmärrystä myös siihen, miksi Nietzsche ajatteli miehistä ja 

miehisyydestä niin kuin ajatteli.   

Palaan lopuksi tutkielmani pääotsikkoon. Mistä siis on pienet piiskat tehty? 

Tunnetuimpana Nietzschen naiseuskäsityksen symbolina piiska kuvaa mielestäni hyvin 

myös tutkielmani selittävän näkökulman tuottamaa syvällisempää näkemystä Nietzschen 

naiseuskäsityksestä. Tiedämme nyt, että piiska kuvastaa hänen abstrakteihin naiseksi miellet-

tyihin käsitteisiin kohdistuneita väkivaltafantasioitaan, mutta yhtälailla myös heikoksi koe-

tun maskuliinisuuden kaipaamaa suojaa pelottavaa ja uhkaavaa naista vastaan ja ehkä jopa 

hieman yllättävästikin — eräänlaista kaipausta voimakastahtoiseen ”kuninkaallisella sielulla 

varustettuun herrattareen”. 
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LIITE 1.  

 

Friedrich Nietzschen filosofiset teokset alkuperäisine julkaisuvuosineen462 sekä lyhen-

teet, joilla viittaan niihin: 

 

1872 Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik  

        [Tragedian synty musiikin hengestä] 

1873 Unzeitgemässe Betrachtungen:  

        [Epäajanmukaisia tarkasteluja] 

 I David Strauss, der Bekenner und der Schriftsteller  

[David Strauss, tunnustaja ja kirjailija] 

1874 II Vom Nützen und Nachteil der Historie für das Leben 

 [Historian hyödystä ja haitasta elämälle] 

 III Schopenhauer als Erzieher  

[Schopenhauer kasvattajana] 

1876 IV Richard Wagner in Bayreuth  

[Richard Wagner Bayreuthissa] 

1878 Menschliches, Allzumenschliches: ein Buch für freie Geister 

        [Inhimillistä, aivan liian inhimillistä: Kirja vapaille hengille] 

1879  Anhang: Vermischte Meinungen und Sprüche 

 [Liite: Sekalaisia mielipiteitä ja sanontoja] 

1880  Der Wanderer und sein Schatten  

[Vaeltaja ja hänen varjonsa] 

1881 Die Morgenröte: Gedanken über die moralischen Vorurteile  

        [Aamurusko: Ajatuksia moraalisista ennakkoluuloista] 

1882 Die fröhliche Wissenschaft (Kirjat I–IV)  

        [Iloinen tiede] 

1883 Also sprach Zarathustra: ein Buch für Alle und Keinen (Osat I ja II)  

        [Näin puhui Zarathustra: Kirja kaikille eikä kenellekään.] 

1884 Also sprach Zarathustra: ein Buch für Alle und Keinen (Osa III) 

1885 Also sprach Zarathustra: ein Buch für Alle und Keinen (Osa IV) (Rajoitettu painos.) 

1886 Jenseits von Gut und Böse: Vorspiel einer Philosophie der Zukunft  

        [Hyvän ja pahan tuolla puolen: erään tulevaisuuden filosofian alkusoitto] 

                                                 
462 Hayman 1980, 403–404. 
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Menschliches, Allzumenschliches (Uusi versio, jossa alkuperäinen, liite ja Der Wande-

rer und sein Schatten) 

1887 Zur Genealogie der Moral  

        [Moraalin alkuperästä] 

         Die fröhliche Wissenschaft (Kirja V) 

1888 Der Fall Wagner: ein Musikanten-Problem  

        [Wagnerin tapaus: muusikon ongelma] 

1889 Die Götzendämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert 

        [Epäjumalten hämärä eli Kuinka vasaralla filosofoidaan] 

1891 Dionysus Dithyramben [Dionysos-dityrambit] 

1892 Also sprach Zarathustra Osa IV (Julkinen painos.) 

1895 Der Antichrist [Antikristus] 

Nietzsche contra Wagner. Aktenstücke eines Psychologen  

        [Nietzsche contra Wagner. Psykologin asiakirjoja] 

1908 Ecce Homo. Wie man wird, was man ist  

        [Ecce homo. Miten tulla sellaiseksi kuin on] 

 

GS 1872 = Der griechische Staat 

PTZG 1873 = Die Philosophie im tragische Zeitalter der Griechen. 

MA 1878 = Menschliches, Allzumenschliches: ein Buch für freie Geister 

M 1881 = Die Morgenröte: Gedanken über die moralischen Vorurteile 

FW I-IV 1882 = Die fröhliche Wissenschaft (Kirjat I–IV) 

Z I-II 1883 = Also sprach Zarathustra: ein Buch für Alle und Keinen (Osat I ja II) 

Z III 1884 = Also sprach Zarathustra: ein Buch für Alle und Keinen (Osa III) 

Z IV 1885 = Also sprach Zarathustra: ein Buch für Alle und Keinen (Osa IV) 

JGB 1886 = Jenseits von Gut und Böse: Vorspiel einer Philosophie der Zukunft  

GM 1887 = Zur Genealogie der Moral 

FW V 1887 = Die fröhliche Wissenschaft (Kirja V) 

F 1888 = Der Fall Wagner: ein Musikanten-Problem 

GD 1889 = Die Götzendämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert 

DD 1891 = Dionysus Dithyramben 

A 1895 = Der Antichrist 

NCW 1895 = Nietzsche contra Wagner. Aktenstücke eines Psychologen  

EH 1908 = Ecce Homo. Wie man wird, was man ist 
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LIITE 2.  

 

Lou Salomé, Raul Rée ja Friedrich Nietzsche (vasemmalta oikealle) toukokuussa 1882 Lu-

cernessa otetussa valokuvassa. Nietzsche suunnitteli valokuvan asetelman.463  
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