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Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan teoreettisesti sitä, mitä Luce Irigarayn käsite 

itsen rakastaminen tarkoittaa.  Miten ”itsen rakastaminen” on mahdollista?  Mitä tarkoittaa 
feminiininen ”itsen rakastaminen”?  Mitä tarkoittaa maskuliininen ”itsen rakastaminen”?  

Synonyyminä Irigarayn ”itsen rakastamisen” käsitteelle käytetään itserakkauden käsitettä. 

Itserakkauden käsitteellä on kulttuurisesti negatiivinen merkitys; tutkielman tavoite on 

samalla saada aikaan itserakkauden käsitteelle positiivisia merkityksiä.  

 

 

Työn alussa käsitellään kieltä ”itsen rakastamisen” lähtökohtana.  Teoriana on Jacques 

Lacanin kielen kehitykseen pohjautuva psykoanalyysi.  Toiseksi tarkastelun kohteena on 

Luce Irigarayn käsitys sukupuolierosta itse-suhteen määrittäjänä.  Kielen ja sukupuolieron 

kautta päästään tarkastelemaan itserakkautta, ”itsen rakastamista”. 

 

 

Tutkielman pohdintaluvussa todetaan, että sukupuolieron tunnustaminen on keskeistä, 

jotta itserakkaus, ”itsen rakastaminen” on mahdollista molemmille sukupuolille.  Kieli on 

tässä tärkeässä asemassa koska sen voidaan todeta olevan sukupuolittunutta.  Lacanin 

teorian mukaan kielessä naista ei ole, näin voidaan ajatella myös sukupuolierosta; eroa ei 

ole, on vain yksi sukupuoli ja se on miehen sukupuoli.  
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1 JOHDANTO  

 

Käsitteellä itserakkaus on ollut negatiivinen merkitys länsimaisessa protestanttisessa 

kulttuurissa.  Itseään kehuvaa ja avoimesti itserakkautensa näyttävää ihmistä tuskin 

hyväksytään edelleenkään, vaikka tänä päivänä itsensä kehuminen, ainakin työnhaussa 

katsotaan vaatimukseksi, mikäli haluaa tulla työhön valituksi. On osattava mainostaa 

itseään ja kertoa syy, miksi juuri minä olisin paras valinta työhön. 

 

Miksi käsitteet itserakkaus ja ”itsen rakastaminen” vaikuttavat merkityksiltään erilaisilta  

vaikka sanat ovat ulkoisesti samanlaisia?   Ehkä juuri siksi, että ensin mainitulla on ajateltu 

olevan ”huono kaiku”, sen merkitys on negatiivinen. 

 

Tämän tutkielman tarkoitus ja tutkimustehtävä on yritys vastata kysymykseen, mitä Luce 

Irigaray tarkoittaa ”itsen rakastamisella”?  Työ on alustavaa johdatusta seuraavaan 

tutkimukseeni. 

 

Tutkimukseni on teoreettinen katsaus Luce Irigarayn teokseen Sukupuolieron etiikka.  

Erityisenä tarkastelun kohteena on kyseiseen teokseen pohjautuva ”itsen rakastamisen” 

käsitys.  Mitä Irigaray tarkoittaa ”itsen rakastamisella”?  Miten ”itsen rakastaminen” on 

mahdollista?  Mitä on feminiininen ja maskuliininen ”itsen rakastaminen”  ja miksi niitä on 

tarkasteltava erikseen? 

 

Tutkielman aihe on ajankohtainen tällä hetkellä enemmän kuin koskaan, sillä ”itsen 

rakastaminen” tai itserakkaus on kulttuurissamme ollut tabu, minkä rakastamisen lajin 

kieltäminen nykyajassa aiheuttaa monenlaisia ongelmia kaikilla elämän alueilla.  

Esimerkkeinä ongelmista voidaan mainita ongelmat ihmisten välisissä suhteissa yleensä, 

parisuhteissa sekä lasten ja aikuisten välisissä suhteissa.  Itserakkauden käsitteelle on aika 

saada uusia ja positiivisia merkityksiä.  Jätän tarkastelun ulkopuolelle itserakkauden 

patologisen alueen, psykopatian, mikä vaatisi aiheen laajuuden vuoksi oman 

tutkimuksensa. 

 

Tulen käyttämään tutkielmassani käsitteitä sekä itserakkaus että ”itsen rakastaminen” 

synonyymeina.  Käsite ”itsen rakastaminen” tulee Luce Irigaraylta; siksi se on tekstissä  

ilmaistu lainausmerkeissä, erotuksena itserakkauden käsitteestä.  
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Jacques Lacanin psykoanalyysilla on ollut vahva vaikutus Irigarayn ajatteluun; samoin on 

asiain laita myös muilla ranskalaisilla jälkistrukturalisteilla. Miksi Jacques Lacanin 

teorialla on niin keskeinen asema Irigarayn ”itsen rakastamisen” tarkastelussa?           

Lacan selittää ihmisen kehittymistä kielen kehittymisen avulla.  Irigarayn teoretisoinnin 

lähtökohtana on nimenomaan kieli, mikä ei ole hänelle ongelmaton johtuen ranskankielen 

sukupuolittuneisuudesta sanojen sukujen jakaantuessa suvultaan joko maskuliinisiksi (le) 

tai feminiinisiksi (la).  Tämä tulee esille sukupuolierossa ja ”itsen rakastamisessa”, 

itserakkaudessa.  Näin ollen Lacanin teorian tarkastelu on välttämätöntä.                      

 

Miksi sukupuolieron käsite on Irigaraylle tärkeä ”itsen rakastamisen” kannalta? 

Sukupuolieron käsitteen tarkastelu on tutkimuksessa mukana,  koska se on Irigaraylla 

keskeisin kytkeytyen ”itsen rakastamisen” käsitteeseen.  Irigarayn mielestä ”itsen 

rakastamista” koskevan ajattelun tarkastelun lisäksi on historiallisista tekijöistä johtuen 

otettava erikseen esille  feminiininen ja maskuliininen tapa rakastaa itseä; ”itsen 

rakastamisen” käsite on ollut ja on edelleenkin sukupuolittunutta kasvatukseen liittyvän 

sosialisaation seurauksena.  Lopuksi tuon mukaan ajatuksen yhdessä olemisen 

mahdollisuudesta olla yhden sijasta kaksi. 

 

Luce Irigaray on filosofi, kielitieteilijä, psykoanalyytikko ja feministi ja toimii nykyisin 

tutkimusjohtajana Kansallisessa Tieteellisessä Tutkimuskeskuksessa (Centre National de la 

Recherche Scientifique) Pariisissa.  Irigaray on syntyjään belgialainen, mutta Pariisiin 

muutettuaan, hän alkoi opiskella ja toimia Pariisin freudilaisessa koulussa (École 

freudienne de Paris), jota Jacques Lacan johti vuodesta 1964, jolloin se myös perustettiin.  

Tutkimuskohteena Irigaraylla oli kieli, etenkin siinä ilmenevät patologiat skitsofreniasta ja 

pakkoneurooseista kärsivien potilaiden puheessa. 

 

Irigarayn ensimmäinen teos oli Le Langage des déments (1973),  jossa hän tutki dementiaa 

sairastavien puheen ilmaisua, missä saattoi havaita murtumia kielen syntaksissa erilaisin 

afasiamuodoin.  Teos Parler n´nest jamais neutre (1985), mikä teos on käännetty 

englanniksi To Speak is Never Neutral vuonna 2002, koostuu Irigarayn varhaisista 

artikkeleista ja hän on ollut huvittunut teoksesta lukiessaan sitä myöhemmin, johtuen 

artikkeleiden tieteellisyyttä tavoittelevasta tyylistä,  missä ei tunteista ole tietoakaan, 

puhumattakaan subjektista tai sukupuolesta, jotka siitä puuttuvat.  (Sivenius, 1996.)  
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Kielen sukupuolisuus sekä sen mahdollinen biologinen että ruumiillis-materiaalinen 

perusta nousevat myöhemmin Irigaraylla merkittävään asemaan.  Tämä tärkeys näkyy 

ydinteemana Irigarayn toimittaman vuoden 1987 Langage-lehden erikoisnumerossa 85, Le 

sexe linguistique Langage.  Myöhemmin hän on ollut mukana sukupuolten kielen 

tutkimiseen keskittyneissä kansainvälisissä tutkimusryhmissä, joiden tuottamaa 

tutkimusmateriaalia on  julkaistu vuonna 1990 ilmestyneessä kokoomateoksessa Sexes et 

genres à travers les langues.  (Sivenius, 1996.) 

 

Irigarayn ajattelussa sex-ja gender-jaottelu ei ole ollut aiemmin yhtä keskeisessä asemassa, 

kuten se on ollut ja on anglosaksisten maiden tutkijoilla, mutta hän on kyllä huomioinut 

tämän jaottelun merkityksen liittyen sosialisaatioprosessiin.  Kielen tutkiminen on 

Irigarayn mielestä välttämätöntä sukupuolieroa tutkittaessa; mikäli kielen tutkiminen on 

painottunut feminiini-muodossa suhteessa maskuliiniseen muotoon, niin tällöin naiset eivät 

ole tasa-arvoisia ilmaisussaan miesten kanssa.  Kieliopilliset suvut la (feminiininen) ja le 

(maskuliininen) ovat eriarvoisia sukupuolen todellisuuden ilmaisijana. (Sivenius, 1996.) 

 

Voidaan sanoa, että jo kieli luo epätasa-arvoisen aseman naisen ja miehen välille asettaen 

miehen naisen yläpuolelle kielen hierarkiassa.  Tämä epätasa-arvoinen hierarkia kielessä 

heijastuu ympäröivään maailmaan.     

 

Irigaray tunnetaan lähinnä kriittisistä psykoanalyysiä käsittelevistä teoksista ja enemmistö 

hänen kommentaattoreistaan on keskittynyt tulkintoihin sekä arviointeihin, jotka koskevat 

hänen yhteyksiään Freudin ja Lacanin teorioihin. Irigarayn mielestä psykoanalyysi on 

seksuaalisuuden näyttämö.  Hän käyttää käsitettä seksuaalisuudesta ”sellaisenaan”, mikä 

on aiheuttanut pohdintaa varsinkin sex-ja gender- käsitteitä suosivien tutkijoiden joukossa.  

Irigarayn ajatus ”naiseudesta”, joka ei ole ainoastaan yksi, vaan kuten huulet vähintäänkin 

kaksi, kuvauksinaan ”naisen(a) puhumisesta (parler femme)” nostattivat 1980-luvun 

puolella väittelyn essentialismista, ajatuksen siitä, että naiseus on olemuksellisesti 

määräytynyt.  ( Irigaray, 1985; Sivenius, 1996; Parvikko, 1993.)  

Irigaray tunnetaan kielen ja sukupuolieron tutkimuksen lisäksi feminiinistä käsittelevistä 

tutkimuksista.  Väitöskirjassaan Speculum de l´autre femme (1974), (minkä ensimmäinen 

englanninkielinen käännös Speculum of the Other Woman on vuodelta 1985, toinen 

vuodelta 1986), hän tutki länsimaista tieteenhistoriaa kriittisestä näkökulmasta uudelleen 

luentana Freudista Platoniin. 
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Irigaray on kiinnostunut eron tutkimuksesta laajemminkin koskien naisten välisiä eroja 

sekä myös naisen sisäisiä eroja (Braidotti, 1993, s. 208). ”Itsen rakastamisen” käsitteen 

lisäksi Irigaray tarkastelee moniulotteisesti rakkauden mahdollistumista.      

 

Monet filosofian, feminiinisen, sukupuolieron, eron, rakkauden ja taiteen tutkimuksen 

piirissä toimivat tutkijat ovat saaneet inspiraatiota Irigarayn ajattelusta, muutamia 

mainitakseni: Tina Chanter, Sara Heinämaa, Virpi Lehtinen,  Sanna Lipponen, Vigdis 

Songe-Møller ja Margaret Whitford.  Kasvatustieteen alueella Irigarayn ajattelua 

käyttäneistä tutkijoista mainittakoon Päivi Naskali.   

 

Aiempaa tutkimusta Irigarayn ”itsen rakastamisen” käsitettä käyttäen on Suomessa tehnyt 

Sanna Lipponen tutkimalla feminiinistä ”itsen rakastamista” peilautumisena ja 

kahdentumisena Susanna Majurin valokuvissa (Lipponen, 2014). 

 

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat: kieli, sukupuoliero, itserakkaus, ”itsen 

rakastaminen”, feminiininen itserakkaus, feminiininen ”itsen rakastaminen”, maskuliininen 

itserakkaus ja maskuliininen ”itsen rakastaminen”. 
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2 KIELI ”ITSEN RAKASTAMISEN” LÄHTÖKOHTANA   

     

Miksi kieli on tärkeä Irigaraylle?  Miten kieli vaikuttaa ja voi vaikuttaa ”itsen 

rakastamiseen”?  Vaikka Irigarayn kieltä koskeva ajattelu pohjautuu Jacques Lacanin 

teoriaan kielestä, niin hän ei kuitenkaan ole täysin samaa mieltä Lacanin kanssa kielestä.    

 

Tieteen historia on miehinen ja niin on myös tieteen kieli, mistä feministiteoreetikot ovat 

yhtä mieltä, kuten esimerkiksi Genevieve Lloyd (2000), joka käsittelee aihetta 

kirjoittaessaan miehisestä järjestä.    

Pia Sivenius kuvaa Irigarayn kieltä koskevaa ajattelua teoksessaan Avautua solmuun 

(1984) seuraavasti: lähtökohtana on ajatus vallitsevasta kielestä miehisenä.  Miehinen kieli 

tavoittelee yksiselitteisyyttä suuntautuen tuloksiin.  Irigaray käyttää miehistä diskurssia 

leikkien ja matkien ja kirjoittaen näin omat teoksensa heidän teostensa ”marginaaleihin”.  

Irigaray kirjoittaa tekstiänsä  ”oudosti heijastamalla, mielivaltaisesti modifioimalla ja 

pyrkien rikkomaan sen järjestyksen sekä struktuurin”.  Ylittääkseen tekstin lineaarisuuden, 

hän kirjoittaa yhtäaikaisesti useammalla tasolla kielen rikkoessa usein sen syntaksia.  

(Sivenius, 1984, s. 45.)  Irigarayn tyyli kirjoittaa on dekonstruktiivista.                                                                         

 

2.1 Jacques Lacanin teorian lähtökohtia kielestä   

 

Mitä sitten sukupuolierolla oikein tarkoitetaan?  Onko kysymyksessä sukupuolten välinen 

ero, vaiko eroavuus sukupuolessa?  Voidaanko ”sukupuolinen eroavuus” ja ”symbolinen” 

(kieli ja kirjoitus) ajatella täysin erilliseksi kahdeksi alueeksi, vai onko symbolinen  

sukupuolieroon nähden sisäinen? Lacan antaa tähän analyysissään mallin ja sen myötä 

määritelmän, missä seksuaalisuutta ei pidetä minään alkuperäisenä, minkä käännöksenä 

kieltä, kirjallisuutta ja niin edelleen pidetään.  Kieli ja seksuaalisuus limittyvät toisiinsa; 

toinen ei edellä toista.  (Sivenius, 1984, s. 45.)  

Lacan painottaa tiedostamattoman olevan rakentuneen kuten kieli. Subjektin katsotaan 

syntyvän ja sitä kehitetään sen ollen erilaisten topologioiden sekä rakenteiden seurausta, 

jotka tämä subjekti voi valloittaa.  Subjektin konstituoituminen tapahtuu ainoastaan 

symbolisen järjestyksen, kielen avulla.  Ihmisen puheessa tai hänen välityksellään ei puhu 

ainoastaan hän itse vaan myös ”se puhuu (ca parle)”.  Kielen rakenteen voi nähdä ihmisen 

olemuksesta.  (Sivenius, 1984, s. 45-46.)  Ehkä ”se puhuu (ca parle)” voitaisiin tulkita 
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siten, että puheessa ja kielessä on aina tiedostamaton läsnä sen heijastuessa jotenkin myös 

ihmisen olemukseen; ihmisen olemus on osiensa summa, kokonaisuus. 

 

Kieli on strukturoitunut kuten tiedostamaton.  Sitä Lacan ei kerro kumpaa käsitettä 

tiedostamatonta vaiko kieltä hän pitää ensisijaisena, vaan suhtautuminen kyseessä olevaan 

asiaan vaihtelee: toisinaan juuri tiedostamaton on kielen muokkaaja, toisinaan taas asia on 

päinvastoin.  Ensisijaisesti Lacan ajattelee, että tiedostamaton on kielen tuottama.  

(Sivenius, 1984, s. 46.)   

 

Irigarayn kritiikki Lacanin ajatteluun on tämän näkemys kielestä universaalina.  Lacanin 

tulkinnan mukaan tiedostamaton on yhdistettävä tietynlaisiin jo vallitseviin ”teoreettisiin 

malleihin”,  vaikka nämä mallit olisi paremminkin kyseenalaistettava  ”tiedostamattomasta 

käsin”.  Irigaray ei pidä Lacanin teoriaa ainoastaan semiologisena teoriana, vaan Irigarayn 

pyrkimys on yhdistää viimeksi mainittu teoria ”sen yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä”.  

(Sivenius, 1984, s. 46.) 

 

Subjektin tulee määritellä itsensä jatkuvasti jonkin pysyvän kautta, vaatien tietyn oman 

paikan kielen ollessa jäsentelysysteeminä sen ilmaisujen leikille.  Ainoastaan paikan avulla 

ilmaisu voi saada oman merkityksensä.  Mikäli paikka määritellään eron kautta, on sen 

samanaikaisesti voitava olla myös toinen paikka; Freud nimeää tämän toisen paikan 

tiedostamattomaksi.  Mikäli subjektin konstituoituminen symbolisessa tehdään 

mahdolliseksi, on ilmaisut etsittävä näistä toisen paikkaa säätelevistä laeista.  Freud pitää 

tätä toista paikkaa (näyttämöä) tiedostamattomana kun hän puhuu unista.  Tekijät, jotka 

kieli on paljastanut ovat ”materiaalisesti muuttuvien elementtien” `rihmastojen´ tasolla.  

Nämä tekijät, jotka ovat yhteydessä ilmaisun tiivistämiseen ja siirtymään, leikissä, jotka 

metafora ja metonymia muodostavat, ovat tekijöitä, jotka ovat vaikutteina subjektin 

kehittymiselle.  (Sivenius, 1984, s. 46.)   

 

Kieli, mikä ilmenee sekä ”jakaantumina” että ”esiintyminä ”, synnyttää sitä subjektia joka 

liikkuu  samalla ilmaisuissaan loputtomasti subjektin ollessa myöskin jakaantuneena sekä 

”symbolisen prosessin” että ”halun rakenteen” erottamana.  Halu omaa oman 

struktuurinsa, jolla on myös omat tarpeensa ja vaatimuksensa.    

Lacan kuvaa tarpeen ja vaatimuksen käsitteillä sitä, mikä niiden vaikutus on ilmaisun 

sisällölle ja sen vaikutukselle.  Puhuessaan ihminen vaikuttaa tarpeisiinsa muuttaen niitä, 
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mikäli tarpeet ovat alisteisessa asemassa suhteessa ulkoisiin vaatimuksiin.  Tästä on 

seurauksena omista tarpeista vieraantuminen.  Lacanin mukaan ainoastaan kieli 

mahdollistaa tämän tarpeiden esittämisen ”puutteellisina vaatimuksina”.  (Sivenius, 1984, 

s. 46.) 

 

Tarpeen tyydytys ei ole ainut mitä vaatimus on vailla, vaan se muodostuu ”Toisen 

alueeksi” saaden etuoikeuden tarpeiden tyydyttämiseen, ja näin ylittäen sekä sulattaen 

yhteen kaikki saamansa erityisominaisuudet, jotka ovat yleisiä rakkauden osoittamisen 

vaatimuksia. Näiden edellä mainittujen, tarpeiden ja vaatimuksien hävittäminen on 

mahdotonta, koska ne sisältyvät välttämättömänä osana rakkauden vaatimukseen.  Toive 

tarpeen tyydytyksestä tai rakkauden vaatimuksesta ei ole halua, ”vaan se on ero, joka 

syntyy kun toinen vähennetään toisesta, se on itsessään niiden jakaantumisen ilmiö”.  

Halulla on oma struktuurinsa rakentuessaan ja se erikoistuu struktuurin liikkeen ollessa sen 

mukainen (metonyyminen). Halu kohdistuu objektin sijasta ”objektiin ilmaisuna”.  

(Sivenius, 1984, s. 46-47.) 

 

2.2 Lacanin käsitys subjektin kehittymisestä – itsen kehittymisen ensiaskelia 

 

Lacanilainen käsitys subjektin kehittymisestä on kaksivaiheinen; vaiheet ovat 

imaginaarinen ja symbolinen järjestys.  Ensimmäistä vaihetta Lacan nimittää 

imaginaariseksi järjestykseksi, äiti-lapsi suhteeksi, jolloin lapsi ei koe itseään erillisenä 

osana äidistä eikä maailmasta.  (Moi, 1990, s. 117; Sivenius, 1984, s. 47.)  Lapselle tämä 

on alkuperäinen ja ensimmäinen objektisuhde, missä prosessissa äidin poistuminen ja 

näkyviin palaaminen vaikuttaa lapseen. Koska äiti jo kuuluu seuraavaan symbolista 

järjestystä edustavaan vaiheeseen, niin on se jo äidin välityksellä olemassa (Sivenius, 

1984, s. 47.) 

 

Ensimmäistä, imaginaarista vaihetta seuraa varsinainen symboliseen järjestykseen 

siirtyminen, mikä on kytköksissä oidipaaliseen kriisiin isän tullessa mukaan särkemällä 

äiti-lapsi suhteen.  Tämä mahdollistaa symbolisen järjestyksen toiminnan, kielen 

kehittymisen vaiheen, jota isä tukee.  Näin isä estää lapsen ja äidin välillä imaginaarisessa 

järjestyksessä olevaa halua täyttymästä.  Koska äidiltä puuttuu fallos, niin isän on 

kiellettävä häneltä lapsen identifioiminen fallokseksi.  Samalla isä vakuuttaa lapselle, ettei 

lapsi voi kantaa fallosta (fallos edustaa Isän Lakia tarkoittaen kastraatiouhkaa)  äidin 
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toiveiden mukaisesti ja tyydyttää äitiä insestisesti.  Halujen insestisen täyttymisen sijasta 

isä johdattaa äidin ja lapsen toteuttamaan halunsa kielen avulla.  Lapselle tämä on 

menetyksen (äidin ruumiin), puutteen kokemus.  Puutteen ilmaisu on tyhjä paikka, myös 

”Toisen alueella, kielen alueella”.  Kyseessä olevan puutteen täydellinen jäsentäminen on 

mahdotonta ja fallos on lopulta sen ilmaisu.  (Moi, 1990, s. 117; Sivenius, 1984, s. 47.) 

 

Kastraatiolla tarkoitetaan Freudin teoriassa oidipaaliseen vaiheeseen liittyvää 

kehitysvaihetta, jolloin lapsi ei vielä osaa yhdistää penistä sukupuolieroon, vaan kuvittelee, 

ettei kaikilla ole penistä.  Tästä seuraa, että poika saattaa pelätä isän kastroivan hänet 

(kastraatiouhka).   Freud selittää tytön ajattelevan, että häneltä puuttuu penis, mistä on 

Freudin mukaan seurauksena peniskateus. 

 

Lacanin mukaan kastraatiouhka kuuluu esioidipaalisesta vaiheesta siirryttäessä 

oidipaaliseen vaiheeseen, jolloin lapsi siirtyy imaginaarisesta järjestyksestä symboliseen 

järjestykseen; oidipaalisessa kriisissä isä tulee äidin ja lapsen väliin kieltäen heidän 

välisensä yhteyden.  Isän Laki tarkoittaa symboliseen järjestykseen astumista ja on 

kastraatiouhka, mitä edustaa fallos.  Lapselle tämä tarkoittaa eroa ja menettämistä:  halu 

äitiä ja imaginaarista ykseyttä kohti täytyy torjua, mistä Lacan käyttää käsitettä 

primaaritorjunta, missä on kyse myös tiedostamattoman avautumisesta.  Imaginaarisessa 

järjestyksessä ei ole puutetta, koska siellä ei ole tiedostamatontakaan.  (Moi, 1990, s. 117.)                

 

Lacan painottaa, ettei hän tarkoita kastraatiolla konkreettista puuttumista (peniksen), vaan 

kyseessä on symbolinen kastraatio, joka on välttämätön falloksen ja halun ilmaisun 

asettamisessa ja toteuttamisessa.  (Sivenius, 1984, s. 4.)  Tässä tullaan Lacanin 

eroavaisuuteen kastraatiossa suhteessa Freudiin; Lacan selittää sen symbolisella, 

falloksella ja halun ilmaisulla, kun se Freudilla  on biologinen ja konkreettinen: penis ja 

sen puuttuminen.   

Voidaan kysyä, miksi isän on tultava äidin ja lapsen väliin kieltämällä tämä suhde?  Mitä 

edellä mainittu kieltäminen kertoo Lacanista ja Freudista itsestään ja heitä ympäröivästä 

maailmasta?                                                                                                                                

 

Lacan selittää kastraatiota koskevan asian seuraavasti: jotta lapsi pääsisi Isän Lain piiriin, 

symboliseen järjestykseen, niin hänen on irrottauduttava äidin edustamasta imaginaarisesta 

maailmasta, ymmärtääkseen juuri isän hallussa oleva ominaisuus (fallos), minkä takia isä 
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on symbolisen edustajana äidin mielestä lasta parempi.  (Sivenius, 1984, s. 47.) Tämä tuo 

esille sen, että Freudin teoria on myös Lacanin ajattelun taustalla ja mukailee sitä.  Ihmisen 

kehitys selitetään hierarkian avulla, missä normaali kehitys tapahtuu alkaen feminiinisestä 

maailmasta, mikä on ikään kuin välitila tai keskeneräisyyden vaihe, mitä seuraa 

maskuliinisen maailmaan siirtyminen.  

 

Lacanin ajattelun eroavuus Freudista tulee esille tässä: Freud tekee biologian avulla äidille 

mahdottomaksi kuulua fyysisen puutteen (peniksen) takia maailmaan, mihin isä kuuluu, 

koska hänellä on se, mitä äidillä ei.  Yhtä hyvin asia voitaisiin ajatella toisinpäin: isältä 

puuttuu se ”sic” mitä äidillä on (kohtu), mutta Freudhan ei tunne naista, eikä tiedä mitä 

nainen haluaa.  Kun siirrytään Lacanin mukana symbolisen järjestelmän alueelle, ei voida 

puhua puutteesta kohtalona, koska äiti, nainen, isän (miehen) tavoin myös kuuluu 

symboliseen järjestykseen.  Lacan ei tarkoita falloksella konkreettista (penistä), vaan 

kysymys on kielellinen.  Freudin teoria on biologinen, kun taas Lacanin teoria symbolinen, 

kielen kehittymiseen liittyvä.  Tästä huolimatta myös Lacanin ajattelun tausta on 

biologinen.  

 

Subjektin jakaantuminen tapahtuu diskurssin jakaantumisena sekä tietoisen ja 

tiedostamattoman välillä että subjektin siirtymisenä ”puutteesta haluun” näiden kahden 

prosessien ollessa myöskin identtiset.  Lacanin mukaan subjektin alkuperäinen halu on olla 

äidille fallos, jota äiti haluaa.  Sisäistäessään ”Isän Lain”,  subjekti pääsee olemisen tilasta 

omistamisen tilaan; tämä tarkoittaa sitä, että subjektilla on rajallinen oikeus haluun, mikä 

on kuitenkin ilmaistavissa symbolisen, kielen avulla.  Kun subjekti on käsitteellistänyt 

varsinaisen oman halunsa, niin hän on sen samalla muuntanut. Todellisen halun kuvitellut 

ominaisuudet siirretään tiedostamattoman puolelle.  Jakaantunut subjekti on siirtynyt 

olemisen tilasta omistamisen tilaan, jakaantuen tietoisen ja tiedostamattoman olemisen 

tilaan. Lacanille subjekti ei ole minä, kokonaisuus, vaan kielen materiaalinen puoli.  

(Sivenius, 1984, s. 47-48.)    

 

Alkuperäinen äitisuhde vaikuttaa tiedostamattomassa, mikä selittäisi sitä, ettei kielellinen 

ilmaisu ole koskaan valmis ja se muodostaa jatkuvan liikkeen kielessä.  Mikäli näin on, 

niin ensimmäisellä ihmissuhteella, se minkälainen se on ollut, voi olla jatkuva vaikutus 

läpi elämän; merkityksellinen siitä tulee, kun tarkastellaan sitä itserakkauden, ”itsensä 

rakastamisen” kannalta. 
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2.3  Kielen subjekti? 

 

Lacan väittää teoriassaan, ettei naista ole (La famme n´existe pas.).  Miten se on 

mahdollista?  Kielen avulla Lacan kieltää naisen olemassaolon, siitä huolimatta, vaikka 

myös nainen kuuluu symbolisen järjestelmän piiriin.  Tämä on ongelmallista, mikä tulee 

esille tarkasteltaessa naisen itserakkautta: tapaa, jolla naisen ”itsen rakastamisesta” on 

voitu tehdä niin vaikea. 

 

Lacanille seksuaalisuus ei itsestään selvästi ja biologisesti ole valmiina jo olemassa, vaan 

se on tuotettu (Sivenius, 1984, s. 48).  Judith Butlerin (1990) mukaan seksuaalisuus on 

tuotettua, se muovautuu toiston kautta.                                                                                                                                                                                                                                                  

Puute on se, jonka avulla seksuaalisuuden tuottamisessa  mennään subjektin alueelle.  

Olemassa on kaksi toisiinsa punoutuvaa puutetta.  Puutteista ensimmäinen on yhteydessä 

”puutteen dialektiikkaan”, jossa subjekti syntyy ollessaan yhteydessä ”Toiseen” ja tähän 

tarvitaan ilmaisua, minkä paikka on ”Toisen kentällä”.  Puutteista toinen liittyy 

reproduktioon, sukupuoliseen lisääntymiseen.  Lacan pitää tätä toista puutetta varsinaisena 

puutteena, mikä on alkuperäistä laatua oleva puute.  Hän selittää puutteen olevan sen osan 

itseä, mikä synnytetään uuden ihmisen muodossa.  Koska tämä puute on todellinen ja 

konkreettisesti ”sukupuolen alainen” elävä subjekti, niin hän joutuu kokemaan oman 

kuolemansa.  (Sivenius, 1984, s. 48.)      

 

Lacanin mielestä yksilö saa ylimääräisen energian käyttöönsä viettitoimintaa ajatellen 

sukupuolisen lisääntymisen tapahtumassa sen johtuessa kielen aikaan saamasta 

subjektiivisuudesta.  Tällaista ylimäärää kuvataan tiedostamattoman, halun ja kuoleman 

käsitteillä.  Tällöin kyse maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä ei ole olennaista, vaan 

ongelmana on se, että elävä subjekti kokee menetyksen reproduktioon liittyvän 

seksuaalisen syklin aikana.  Seksuaalisuus, mikä on tuotu subjektille puutteen myötä, 

täytyy käsittää tiedostamattoman reaalimaailmaksi: seksuaalisuus on halulle kuuluva 

prosessi.  ”Halu on olemisen suhdetta puutteeseen.  Tämä puute on täsmällisesti sanoen 

olemisen puutetta.”  Tämän olemisen puutteen välityksellä subjektin olemassaolo on 

mahdollista.  (Sivenius, 1984, s. 48-49.) 

Tiedostamattoman ansiosta imaginaarisessa järjestyksessä ei ole puutteen kokemusta.   

Puute tulee kuvioihin vasta symboliseen järjestykseen siirryttäessä.  Lapsen oppiessa 

ilmaisemaan ”minä olen” erottaen sen ilmaisusta ”sinä olet” ja ”hän on”, tarkoittaa se sitä, 
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että lapsi on saanut oman paikkansa symbolisen järjestyksen piirissä luopuen samalla 

vaatimuksesta imaginaariseen.  ”Puhuva subjekti, joka sanoo ”minä olen”, sanoo itse 

asiassa: ”minä olen se, joka on menettänyt jotain.”  Tämä menetetty on imaginaarinen 

yhteys äitiin ja hänen maailmaansa.  Edellytys puhuvalle subjektille on, että se halu mitä 

menetetty äiti aiheuttaa, on torjuttava.  Puhuvaa subjektia Lacan nimittää puutteeksi, toisin 

sanoen ”subjekti on sitä mitä se ei ole”.  (Moi, 1990, s. 117-118.)  

Lacan ymmärtää tiedostamattoman, mihin myös seksuaalisuus kuuluu, olevan subjektille 

symbolisen järjestelmän tuottamaa.  Symbolisella järjestelmällä on keskeinen rooli, koska 

jakaantuminen tapahtuu juuri siellä ollen myös paikka missä seksuaalisuus sijaitsee.  

Samoin symbolinen, kieli on jakaantuma, missä eron ja jäsentymisen tapahtuma lyö 

leimansa sen sisältöön.  Kuilu, mikä jää sekä ilmaisun että sisällön väliin, on aukko.  Fallos 

toimii ilmaisuna, merkiten myös ilmaisua sekä erolle ja merkityksenannolle että puutteelle 

ja kuilulle.  Tehtävä, mikä fallokselle kuuluu, tulee kielen omasta rakenteesta (struktuuri) 

”ilmaisujen liikkeenä, liikkeestä, jolle subjekti on alisteinen”.  Subjekti on alisteisena tälle 

subjektia jakavalle liikkeelle.  Myös sukupuolieron on painotettava olevan suhteessa edellä 

mainitussa jakaantumistapahtumassa.  (Sivenius, 1984, s. 49.)   

 

Falloksen ilmaisuun yhteydessä olevaa oidipaalista vaihetta seuraa sukupuoliero; näin 

naisten ja miesten  kieleen astuminen tapahtuu toisella tavalla.  Tämä on Irigarayn 

kritiikissä keskeistä.  Miksi eroavuus käsitetään ainoastaan fallosta koskevan funktion 

viittauksella? Ja miksi juuri eron ilmaisu on niin ehdotonta?  Irigaraylle muodon 

yksiselitteisyys, kokonaisuus ja ilmaisua koskeva kiinteys on tyypillistä miehisessä 

diskurssissa, mikä on vastakkaista naisen sukupuoliselle luonteelle, mikä karttaa muotoa ja 

ykseyttä.  (Sivenius, 1984, s. 49.)  

 

Kun Irigaray käsittelee lacanilaisessa psykoanalyysissä sitä, miten subjekti tuodaan 

symbolisen järjestyksen piiriin falloksen avulla, pitää Irigaray vaarallisena näin tuotetun 

sukupuolisen eroavuuden pitämistä luonnollisena faktana.  Kysymys on symbolista 

järjestystä, sen luonnetta koskevasta  asiasta.  Siitä huolimatta, vaikka fallos sittenkin olisi 

ilmaisuna etuoikeutettuna, niin täytyy korostaa, ettei tätä asemaa voi pitää 

luonnonmukaisena, vaan sen on oltava lähtöisin ”symbolisen järjestyksen olemuksesta”.  

Tämän asian kanssa tehdään helposti sekaannus, ja sukupuoliero perustellaan anatomian 

avulla. (Sivenius, 1984, s. 49.)  
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Lacan ei vastaa kysymykseen symbolisen järjestyksen ikuisuudesta tai sen historiallisesta 

tuottamisesta, eikä hän myöskään kyseenalaista ”muodollisia kaavioita”, joihin järjestää 

tiedostamattoman, puhumattakaan siitä, että kyseenalaistaisi malliensa yleispätevyyden.  

Hänelle kieli on itsestään selvästi universaalinen.  (Sivenius, 1984, s. 49.) 

 

Irigaraylle oidipaaliseen perustuva teoria on historiallisesti tuotettu, ei mitään ikuista.  

Mikäli tämä teoria olisi ikuinen, tarkoittaisi se ainoastaan yhden sukupuolen olemassaoloa 

(miehen), ei kahden.  Mikäli fallos esitetään etuoikeutettuna ilmaisuna ja sukupuolieroa 

osoittaen, niin seuraa siitä ajatus yhden sukupuolen käytännöstä sekä kielen esityksestä. 

(Sivenius, 1984, s. 49.)   

 

Irigaraylle ainoastaan yhden, miehen sukupuolen olemassaolon ajatukseen perustuva 

maailma tekee itserakkauden, ”itsen rakastamisen” vaikeaksi.  Naiselle se voi olla 

mahdotonta. Toisaalta voidaan kysyä kenen miehen olemassaolosta on kysymys?   

Minkälainen mies voi rakastaa itseään ja miten?   

 

Irigarayn mukaan kysymys on teorian fallisesta mallista perustuen patriarkaaliseen 

yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden tuomaan arvomaailmaan, joka on tunnusomaista 

myös sen filosofialle kuten ”omistus, tuotanto, muoto, ykseys, näkyvyys...erektio”.  

Falliselle mallille ero on yhtä kuin bipolaarisuus: yhtä napaa tarkasteltaessa on toinen 

pimennossa ja esillä ollessaan se on ainoastaan toisen kääntöpuoli.  Jotta naisellisuus 

(sukupuolisuus) saataisiin esille ja tieto kielen tasolle, on eroavuus jätettävä huomiotta 

kokonaan.  Eron esittämisen vaikeudesta johtuen sitä ei yleisesti ottaen huomioida.  Se on 

syy tuoda käsitteistä toinen esiin ja perustella sen oma alkuperä synnyttäen samalla ”myös 

toinen käsite”.  Ongelma vaan on, mistä se on peräisin.  Sama on aina sama itseään 

toistaessa, tuottaen toisen.  Tämän toisen tehtävä erikoistumisvaiheessa kuitenkin unohtuu.    

(Sivenius, 1984, s. 49-50.)     

 

 

2.4 Itserakkauden puuttuminen tekee sukupuolisuhteen mahdottomaksi 

 

Falloksen funktio on se, mihin Lacan viittaa osoittaessaan sen syyksi naisten ja miesten 

välisiä suhteita hallitseviin struktuureihin.  Nämä suhteet liikkuvat olemisena (fallos) ja 

omistamisena (fallos), niiden ympärillä, mistä seuraa naisen ja miehen välisen 
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vuorovaikutuksen käyminen mahdottomaksi.  Lacan kärjistääkin sukupuolisuhteen 

olemassaolon täysin mahdottomaksi, subjektin kokiessa sekä itsenänsä että nähden 

myöskin Toisen alueen puutteena, puutteena minkä ilmaisuna on fallos.  Fallos täyttää 

puutteen lyöden leiman ”tiedostamattomaan, lausuman ja lauseen väliseen, ilmaisun ja 

sisällön väliseen kuiluun”.  (Sivenius, 1984, s. 50.)   

Subjektin ollessa puutteen asemassa, on erotettavissa sukupuolen suhde ”Toiseen”, mutta 

yhteyttä ei ole.  Halu lävistää subjektia Toiseen, kuitenkaan kohtaamatta tätä Toista. 

Miehen ja naisen väliltä puuttuu sukupuolisuhde ja kummallakin on vain erillinen suhde  

fallista nautintoa ja Toisen halua kohtaan.  (Sivenius, 1984, s. 50.)  
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3 IRIGARAYN NÄKEMYS SUKUPUOLIEROSTA ITSE-SUHTEEN 

   MÄÄRITTÄJÄNÄ   

 

Miksi sukupuolieron käsite on Irigaraylla niin keskeisessä asemassa?  Miksi sukupuolieron 

käsite on niin tärkeä tarkasteltaessa sitä suhteessa ”itsen rakastamiseen” ?   

 

Sukupuolieron käsitteleminen on välttämätöntä, jotta voidaan ymmärtää, mitä Irigaray 

tarkoittaa  ”itsen rakastamisella”.  Irigarayn mukaan ”itsen rakastaminen” ei ole 

mahdollista ilman erillisinä ja toisistansa eriytyneinä olevia, oman itseyden kanssa 

vuorovaikutuksessa olevia sukupuolia.   

 

Irigarayn mukaan sukupuolet on nähtävä nimenomaan erillisinä.  Niiden palauttaminen 

jompaankumpaan on mahdotonta, minkä takia nainen ja mies on saatava 

vuorovaikutukseen kummankin oman itseyden kanssa kaksinkertaisen dialektiikan avulla, 

mikä tarkoittaa vuorovaikutusta itsen kanssa kyetäkseen todelliseen vuorovaikutukseen 

toisen kanssa: näin varsinainen kultivoitunut ”eettinen suhde” voi olla mahdollista 

sukupuolten välillä.  (Sivenius, 1996, s. 5.)   

 

Irigarayn mielestä aikakautemme tärkeimpänä kysymyksenä on sukupuoliero, jota meidän 

tulisi pohtia.  ( Heinämaa, 2000, s. 10; Irigaray, 1996, 21; Lipponen, 2014, s. 21)  Tuija 

Parvikon mukaan Irigarayn mielestä kyse ei ole sukupuolieron merkityksen 

kyseenalaistamisesta, vaan sen ajattelemisesta uudella tavalla, mikä mahdollistaisi 

”naissubjektin” syntymisen (Parvikko, 1993, s. 2).  Braidotti painottaa, ettei Irigaraylla ole  

kyse naisen uudelleen määrittelemisestä, vaan pyrkimyksenä on sukupuolierossa eron 

tuominen esille  kielessä (Braidotti, 1993, s. 208). 

 

Irigaray pitää yllä Sukupuolieron etiikka-teoksessa kysymyksen esittämistä ”toiselle 

toisena”, avaten tilaisuuden dialogille sekä olemisen tulemiselle.  Hän kehittää teoksessa 

ajatteluaan kaksoisstrategian avulla, jolloin sielu ja ruumis, henki ja seksuaalisuus, 

taivaallinen ja maallinen vapautuvat vastakkaisuudestaan.  Teoksessa puhutaan kuten 

rakastavaiset ruumiinsa ja tunteidensa avulla samalla käyttäen tyyliä kuten ajattelussa, sekä 

esitelmiä ja kirjoitusta toteutettaessa, niiden ollessa viimeistellympiä ja yhteiskunnallisia.  

(Sivenius, 1996, s. 5.) 
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Heinämaan (2000) mukaan Irigaray käsittelee toisaalta sekä miestä että naista, heidän 

välistä suhdettaan, mutta tuo samalla esille sen, että kyseessä on myös filosofian perinne.  

Tekstin kaksoisluonnetta ymmärtääkseen täytyy tarkastella sitä, mitä sanottavaa Irigaraylla 

on ”tunteista ja filosofiasta”, samanaikaisesti kiinnittäen huomiota tapaan, jolla se on tehty 

ja kirjoitettu.  (Heinämaa, 2000, s. 10.)  

Sukupuolieron etiikka – teos  tuo esille sen, että Irigaraylla on yhteys Martin Heideggerin, 

Maurice Merleau-Pontyn sekä Emmanuel Levinasin kanssa; he kaikki ovat keskeisiä 

fenomenologeja 1900-luvulta.  Sukupuolieron ajattelemisessa Irigarayn tapa on muuttaa 

ajatusta tilasta ja ajasta, subjektista ja maailmasta sekä mikro- ja makrokosmisesta, niiden 

välisistä ”suhteista”; se edellyttää kehollisuuden käsityksen muuttumista.  (Sivenius,  1996, 

s. 9.)    

 

Irigaray ei käytä metodissaan teoreetikoidensa ajattelua tutkiessaan useiden  

feministitutkijoiden tapaa liikkua rakastamisen ja vihaamisen välillä.  Tällainen 

rakastamisen tapa olisi miehistä.  Sen sijasta Irigaray sanoo:  ”Rakastan sinua, mutta en 

halua tulla suljetuksi ympyrääsi.  Yritä kuunnella mitä jää ulkopuolelle.  En halua olla vain 

kaksoisolentosi.  Kutsun sinua ulkopuolelta, vallanhalun tuolta puolen.”  (Sivenius, 1996, 

s. 8.) 

 

Mitä Irigaray tarkoittaa?  Herää kysymys, miten vihan tunteen kieltäminen vaikuttaa 

rakastamisen tunteen kokemiseen, ikään kuin Irigaray tavallaan päätyisi itse kritisoimansa 

samuuden logiikan ajatteluun, toisen samaan, kieltämällä vihan tunteen.  Näin naiset on 

historiassa opetettu tekemään, kieltämään negatiiviset tunteet, mikä on saattanut ehkäistä 

rakkauden tunteen kokemista.  Samalla naisen itserakkaus tai kuten Irigaray nimittää ”itsen 

rakastamisen” kokeminen on voinut olla vaikeaa.    

 

Irigaray ei huomioi kasvatuksen merkitystä.  Historiallisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti 

puhuttaessa tytön ja pojan kasvattamisesta kyse on nimenomaan ollut sukupuolieroon 

kasvattamisesta, mikä malli on luotu keinotekoisesti; voidaan myös väittää väkivaltaisesti, 

mikä jatkuu edelleen aikuisuudessa saaden rajumpia tapoja sekä naisiin että miehiin 

kohdistuvan henkisen ja fyysisen väkivallan muodossa, ilmeten esimerkiksi 

parisuhdeväkivaltana. 
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Mistä sukupuolierossa on kysymys?  Ero tulee esille tarkasteltaessa teosta Platonin Pidot 

kohdassa, missä Diotima puhuu.  Sama koskee joitakin myyttejä ja Descartesilla hänen 

kuvatessa sitä, mitä  on ihmetyksen tunne.  Länsimaisessa perinteessä on pyrkimys 

palauttaa kaikki olemassa oleva ja myös asioita koskeva siihen tilaan, mitä tapahtuu 

”naisten representaatiossa”.    Irigarayn tarkoitus on tuoda esille se, miten filosofia on 

rajoittunut piilottaessaan ja ohittaessaan kysymyksen: mitä sukupuoliero on?  Irigaray 

pyrkii rajojen siirtämiseen tekstissään käyttäen runsaasti kysymysmerkkejä, saadakseen 

sukupuolieron mahtumaan joukkoon, muuttaakseen radikaalilla tavalla filosofisen 

diskurssin.  (Sivenius, 1996, s. 10.) 

 

Irigaray ei rakenna tai pura, vaan käsittelee filosofista tekstiä hyväilyn ja lempeyden lailla.   

Hän ei pyri uuden älyllisen lapsen, teorian, tai käsitteen synnyttämiseen. Hän avaa 

hedelmällisen tilan ”perinteen ja lukijan välille”, missä liikkuminen ja liikuttuminen on 

ennakoimattomasti mahdollista.  (Heinämaa, 2000, s. 11.) 

 

3.1 Diotiman käsitys rakkauden luonteesta 

 

Mikä on se rakkauden ja hedelmällisyyden merkitys, jonka Irigaray niille haluaa antaa?  

Irigarayn mielestä se on löydettävissä Platonilta hänen Pidot-dialogissaan Sokrateen ja 

Diotima-papittaren välisestä keskustelusta rakkauden luonteesta.  (Heinämaa, 2000, s. 11.)  

 

Irigaray korostaa, ettei Diotima tarkoita rakkaudella sitä, että se suuntautuisi rakastavaisilla 

kolmannen, ruumiillisen lapsen tavoittelemiseen sen enempää kuin henkisenkään.  Sitä 

vastoin tavoite on varsinaisessa toiminnassa: ”siittäminen ja synnyttäminen kauniissa”, 

minkä rakkauden muodon Irigaray sanoo jäävän viipyilemään rakastajan ja rakastetun 

välille, sen hedelmällisyyden ollen liikkumista ja liikuttumista, muuttuen kaiken aikaa.  

Hetkessä eletyssä ajassa välitila ei tule uhratuksi kolmatta varten, ei myöskään tulevaa.  

(Heinämaa, 2000, s. 11.) 

 

Rakastaja ja rakastettu eivät hedelmöitä toisiansa jättääkseen jälkeensä jotain henkistä tai 

ruumiillista, kuten lasta, vaan kyse on siitä, että heidän kohtaamisensa mahdollistaa  

kasvamisen ja samalla toistensa kasvattamisen.  He etsivät kuolemattomuutta toteuttaen 

sitä itsessä ja toisessa, eivät pyrkien siihen ruumiillisen ja henkisen lapsen avulla.  

Kuolemattomuudella ei tarkoiteta tässä pysyvää taikka kestävää: kyseessä on kuoleman 
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lykkääminen, muuttuminen sekä uudistuminen, minkä tilan luominen vaatii toisen. 

Rakkaudessa ainoana päämääränä on se, mikä on tulossa.  (Heinämaa, 2000, s. 11-12.) 

 

Mitä sitten filosofialla ja viisauden rakastamisella tarkoitetaan?  Irigarayn mielestä se 

tarkoittaa esimerkiksi, ettei ajatuksenkulussa tärkeätä ole sen tuotoksen lujuus, vaan sen 

liike.  Viisauden rakkaudessa kyse on virtaavasta muutoksesta.  Kyse ei ole toisen 

muuttamisesta itseä ja omia odotuksia miellyttäväksi, vaan itsensä muuttamisesta, joka 

vaikuttaa myös muihin suhteisiin.  (Heinämaa, 2000, s. 12.) 

 

3.2 Ihmetyksen tunne ja itserakkaus     

 

Irigaray käyttää Descartesilta tulevaa käsitettä ihmetys, mitä voidaan kuvata 

pysähtymisenä.  Ihmetyksellä tarkoitetaan toimintoja, jotka pitävät yllä liitosta, yhdistäen 

ruumista ja mieltä, veren ja sydämen liikkeitä, välillä pysähtyen ja lumoutuen.  Ihmetyksen 

voi kokea kohdatessa jonkin ainutlaatuisen ja odottamattoman, tietoihin kuulumattoman, 

sen mitä emme voineet ennakoida etukäteen.  Yllätymme todellisuuden kohtaamisesta, 

koska emme ennätä soveltamaan etukäteen sitä ajatusmaailmaa, johon olemme tottuneet.   

(Heinämaa, 2000, s. 12.) 

 

Irigaray käyttää Diotiman rakkautta ja kartesiolaista ihmetystä mallina naisen ja miehen 

välisen kohtaamisen kuvaamisessa.  Meidän on maltettava mittaamasta ja arvioimasta 

toisen feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta omien mieltymystemme mukaisesti ja 

pysähdyttävä, jotta kuulisimme, tunnustelisimme ja katselisimme, kuinka hän tahtoo 

itsestänsä kertoa ja itseänsä toteuttaa.  (Heinämaa, 2000, s. 12-13.) 

 

Filosofiassa ihmetys merkitsee pysähtymistä.  Tarkoituksena on pidättäytyä tavanomaisista 

ajatustoiminnoista, arvojen ja tekojen totunnaisuudesta, omien ennakko-odotusten sekä 

arviointiperusteiden vaatimuksen kyseenalaistamisesta.  Tavoitteena ei ole itsetuntemuksen 

tai sen ymmärtämisen parantaminen, sen sijaan pyrkimys on avoimempaan, joustavampaan 

ajatusliikkeeseen, sellaiseen, millä on kyky kohdata toinen ja kohdella tätä, mukaan lukien 

koko maailma, ihmisineen ja kirjoituksineen –  kaikessa erikoisuudessaan.  (Heinämaa, 

2000, s. 13.)  
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Irigarayn mielestä filosofi voi suhtautua perinteeseensä hyvinkin ymmärtäväisesti.  Näin 

ajatellen ei tekstistä tule etsiä varmaa totuutta, tai ratkaisevaa virhettä.  Kyseessä on 

ajatuksien siemenien kasvattaminen, joiden avulla voidaan löytää uusia maailmoja.  

(Heinämaa, 2000, s. 13.) 

 

3.3 Sukupuolieron edellytyksiä 

 

Sukupuolieron toimiminen edellyttäisi vallankumousta sekä ajattelulta että etiikalta.  

Uudelleen tulkittavaksi täytyisi asettaa subjektin suhteet diskurssiin, maailmaan, 

kosmiseen, mukaan lukien suhteet, jotka ovat mikro- ja   makrokosmoksen välillä: 

kaikkeen.  Ensinnäkin on huomioitava, että subjekti on ollut kirjoitettu iäti maskuliinisessa 

muodossa, ”l´homme” siitä huolimatta, että sen pyrkimys on olla ”universaali ja neutri”.  

Ranskankielisessä ilmauksessa ihmisellä on sukupuolittunut merkitys, ei ”neutri”.  

(Irigaray, 1996, s. 23.)   

 

Sama ajatus tulee esille myös suomen kielessä.  Sen voi huomata esimerkiksi tieteellisissä 

kirjoituksissa tai kirjoituksissa, jotka eivät ota huomioon ollenkaan sukupuolinäkökulmaa 

(gender) ja kieli näyttäytyy sukupuolineutraalina ikään kuin sukupuolta ei olisi 

olemassakaan.  Mutta todellisuudessa kieli on maskuliininen; tämä tulee esille esimerkiksi 

ammateissa, jotka ovat mies-loppuisia historiallisena jäänteenä ajasta, jolloin miehet 

hallitsivat ammatteja yhteiskunnassa naisten kuuluessa yksityiseen, kodin piiriin. 

 

Subjektin paikka diskurssissa on kuulunut miehelle ja tästä on seurannut, että myös 

teoreettinen, moraalinen tai poliittinen diskurssi on kuulunut miehelle.  Samoin on laita 

länsimaisessa uskonnossa, Jumalaa koskeva suku on ollut miehinen ja samalla kaikkien 

subjektien ja diskurssien suojelija.  Naiselle on jäänyt vähäisempi osa kuten keittotaidon, 

kutomisen, kirjailun sekä neulomisen taidot poikkeuksena taiteen alat ”runous, maalaus ja 

musiikki”.  Vaikka näillä taidoilla on suuri merkitys ja ne ovat tärkeitä, niin ei niillä ole 

määräävää asemaa, ”ainakaan avoimesti”.  Arvojen toisinpäin kääntymistä on kuitenkin 

tapahtumassa käsityön ja myös taiteen tullessa jälleen arvostetuksi.  Tosin niiden suhde 

sukupuolieroon jää sivuun, eikä sitä juuri ajatella sen jakautuessa epäoikeudenmukaisesti 

ja sen yhdistyessä silloin tällöin kysymykseen luokkataistelusta.  (Irigaray, 1996, s. 23.)  
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Miesten alkaessa hallita perinteisesti feminiinisiä aloja, niiden arvo nousee.  Tämä tulee 

esille esimerkiksi kokin ammatissa ja ruoanlaitossa yleensäkin, kun miehet ovat alkaneet 

kiinnostua kyseessä olevista töistä.  Vastaavaa arvostusta ei tapahdu ainakaan hetkessä, 

mikäli asetelma on päinvastainen, tämä näkyy palkkaeroina; naisen palkka on pienempi 

kuin miehen palkka perinteisesti miehisillä aloilla.  Palkkaero tulee esille perinteisesti 

sukupuolittuneissa ns. `naisten ja miesten ammateissa´ kuten sairaanhoitajilla ja 

insinööreillä; koulutus on samantasoinen, mutta insinööreille maksetaan suurempaa 

palkkaa kuin sairaanhoitajille.  Insinöörin työtä pidetään produktiivisena, kun taas 

sairaanhoitajan työtä ei.  Työllä on ikään kuin sukupuoli ja arvostus tulee sen mukaan onko 

työn aluetta hallinnut nainen vaiko mies, naisen tekemän työn ollessa vähäarvoisempi kuin 

miehen tekemä työ; tästä käytetään myös termiä segregaatio, työn sukupuolittuneisuus. 
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4  IRIGARAYN NÄKEMYS ITSERAKKAUDESTA – ” ITSEN” RAKASTAMISESTA”  

 

Mitä itserakkaudella tarkoitetaan ja mitä Irigaray tarkoittaa ”itsen rakastamisella”? 

Rakastamiseen tarvitaan vähintään kaksi; miten se on itserakkauden näkökulmasta 

mahdollista?  Mitä Irigaray tarkoittaa maskuliinisella ja feminiinisellä ”itsen 

rakastamisella”?  Miksi itserakkaus, ”itsen rakastaminen” on rakastamisessa tärkeätä?    

 

”Itsen rakastaminen” tuo esille itsen, minän ajattelemisen sekä subjektina että objektina; 

asetelma on monimerkityksinen.  Miten näiden suhde tulee määritellä?  Miten olen 

suhteessa itseeni ja mitkä ovat ne keinot, joiden avulla olen itseeni suhteessa?  Minä 

subjektina rakastan itseäni objektina; ketä nämä subjekti ja objekti oikein ovat, mitä niillä 

tarkoitetaan? (Irigaray, 1996, s. 77.)  

 

Ehkä itserakkauden, ”itse rakastamisen” ajattelun avuksi subjektina ja objektina täytyy 

ottaa itsereflektion käsite; itsereflektiossa ihminen ikään kuin tarkastelee itseään 

ulkopuolelta toisena.  Tämä edellyttää, että on valmis kohtaamaan itsensä subjektina ja 

tarkastelemaan katsomalla itseään ikään kuin ”peilistä” ulkopuolisena objektina.  Itse on 

kahdentunut sekä subjektiksi, että objektiksi. 

 

Irigaray (1996) ilmaisee asian  minän subjektin ja minän objektin, minän ja minän välillä 

tapahtuvana liikkeenä ja leikkinä - eräänlaisena kaksoissuhteena, mitä ei voi sanoa 

aktiiviseksi eikä passiiviseksi.  Mikäli subjektin ja objektin (itsen) liike pysähtyisi, niin ei 

rakkaus olisi mahdollista, koska itsen edellä mainitut kaksi puolta olisivat toisistaan 

erotettuja.  Subjekti ja objekti (itsen) ovat sidotut toisiinsa koodaamattomalla tavalla, mikä 

ei ole luonteeltaan aktiivinen ja passiivinen, ei edes puolipassiivinen.   Tästä huolimatta 

”subjekti ja itse sitoutuvat yhteen tavalla, joka on kaikkein likeisin”.  (Irigaray, 1996, s. 77-

78.)   

Ymmärrän tämän Irigarayn ilmaisun subjektista ja itsestä likeisimpänä siten, että suhde 

itseen on minulle, sinulle ja meille kaikista läheisin ihmissuhde.  Suhde muihin edellyttää 

ensin suhdetta itseen, itserakkautta tai ”itsen rakastamista” kuten Irigaray asian ilmaisee.   

 

Irigaray toteaa, että vaikka ”itsen rakastaminen” muodostuu kahdesta, niin ei asia 

sittenkään ole näin, mikäli oletetaan minän ja itsen olevan sekä toisistansa erotettuja, mutta 

samalla kuitenkin erottamattomia, yksi (Irigaray, 1996, s. 80).  Näin ajatellen ihminen 
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itsessään muodostaa ykseyden, itse on ainut mahdollinen yksi.  Mutta tämä yksi voi 

toteutua ainoastaan itserakkauden, ”itsen rakastamisen” avulla.  Jos itserakkaus estetään, 

mikä useimmiten voi tapahtua varsinkin naisen kohdalla, joskus myös miehen, niin 

ihminen tarvitsee välttämättä toisen ihmisen tunteakseen itsensä kokonaiseksi, mikä 

kulttuurissamme on ohjattu tapahtumaan avioliiton kaltaisen instituution avulla; kahdesta 

tulee yksi.  

 

”Itsen rakastamisessa” on kysymys arvoituksesta, mahdottomuudesta, silloin tällöin sen 

ollessa tabu.  Aikakauttamme kuvaa seksuaalinen subjektivismi ”itsen rakastamisen” 

typistyessä, monesti ollen jonkinlaista masturbaatiota, tietynlaista mielihyvää ja nautintoa 

ilmentävää olomuotoa.  Mitä sitten rakkaudella tarkoitetaan?  Kysymys kuulostaa vaikealta 

ja sitä on hankala yhdistää kysymyksiin mielihyvästä ja nautinnosta. ”Itsen rakastaminen 

on kysymys, joka esitetään erokselle, agapelle, erotiikalle ja kuolemalle” (Irigaray, 1996, 

s. 78.) 

 

Aikakautemme on ulkonäkökeskeinen; kehonkulttuurista, sen palvonnasta on tullut 

tärkeää.  Aikaamme voisi kärjistettynä kutsua kehonrakastamisen kulttuuriksi: 

itserakkaudesta siinä ei kuitenkaan ole irigaraylaisessa mielessä kysymys.  

 

Miten kyetä rakastamaan itseään?  Kenestä tässä rakastamisessa on kysymys?  Minä olen 

suhteessa minuun itseeni, vaikutan ja olen vaikuttunut itsestäni.  Minun affektit 

kohdistuvat siihen, mikä on yksi omista attribuuteistani.  Miten erotetaan rakastava 

rakkauden objektista?  Mikäli nämä voidaan erottaa toisistansa, niin miten ne lähentyvät 

toisiansa, ”kuka tai mikä” sen suo?  (Irigaray, 1996, s. 78.)   

 

4.1 Maskuliininen tapa rakastaa itseä  

 

Miehisen ”itsen rakastamisen” taustalla on Irigarayn näkemyksen mukaan haikeus, mitä 

mies tuntee ikuisesti menettämäänsä maternaalis-feminiiniseen. Itseaffektionsa 

mahdollistamiseksi mies tai miehet ovat usein elämänsä ensimmäistä paikkaa etsimässä.  

On naisen ansiota, että ”mies vaikuttaa itseensä”, naisen antaessa syyn olemiseen ja 

syntymään kantaen, kietoen sisäänsä, suoden lämmön ja ravinnon.  ”Itsen rakastamisessa” 

on kysymys täten pitkästä paluusta ”toiseen, toisen avulla”.  Kysymys on ainutkertaisesta 

feminiinisestä toisesta, mikä on tullut ikuisesti kadotetuksi.  Mies etsii tätä kadotettua 
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”toisten kautta” käyden läpi ennakoimattoman määrän toisia.  Paluu saattaa osoittautua 

”Jumalan transsendenssin” hallitsemaksi. Etsinnän ja uudelleen etsinnän toisen 

(naispuolisen) on mahdollista fuusioitua ainutlaatuiseen ”jumalaan” sekoittuen taikka 

yhdistyen ”Jumalaan tai jumaliin”.  Miehinen tapa rakastaa itseä liikkuu seuraavien välillä: 

haluna palata kohti kohtua ja äidillistä, etsien isän välityksellä Jumalaa ja rakastamisena 

jotain itsessään olevaa (riippuen kulloisestakin vallitsevasta seksuaalisesta suuntauksesta).  

(Irigaray, 1996, s. 78 – 79.)    

 

Ehkä tämä voi olla yksi mahdollinen selitys miehen/miesten huonoon vointiin tässä ajassa; 

nainen ei enää suostu entiseen rooliinsa miehen palvelijana ja `peilinä´.  Ei ainoastaan 

nainen, vaan myös mies on historiallisen perinteen uhri kasvatuksen saralla.  Nyt on tultu 

siihen vaiheeseen, ettei menneisyyden toistaminen ole enää mahdollista.  Nainen ei enää 

suostu alistumaan, mies taas ei halua menettää valta-asemaansa.  Mies voi huonosti, koska 

hän on `menettäjä´.  Mies pelkää tuntematonta, jotain mikä johtuu vain hänestä itsestään.      

 

 4.2 Feminiininen tapa rakastaa itseä 

 

Irigaray kirjoittaa, että feminiininen on historiallisesti ollut miehen ”itsen rakastamisen”  

palveluksessa.  Tehtävä ei ole ollut helppo eikä ole sitä edelleenkään, eikä se myöskään 

synny itsestään.   ”Itsen rakastaminen” on lähtöisin menneisyydestä; ”nostalgiasta, uskosta 

ja toivosta”, siirtämisestä tuonpuoleista taikka saavuttamatonta transsendenttia kohti.  

Tällöin on turvauduttava kohti sielun olemassaoloa, työtä, teosten luomista, yhden näistä 

teoksista ollen suurin ja se on perhe; kodin, vaimon, lasten, jotka ovat ”oman itsen” 

jatkeita.    Tämän edellä mainitun kaltaisen ”itsen rakastamisen” muotoon pääseminen ei 

ole tapahtunut helpolla sen ollessa jatkuvassa uhanalaisuudessa, vaaranalaisena, horjuvana, 

useasti vahingoitettu tai ilmeten liioiteltuna.  Naisen epävarmuus näyttäytyy näennäisenä 

itsevarmuutena, sosiaalisena taikka intellektuaalisena suurenteluna, johon nimen omaan 

nainen voi luottaa.  Naisen ”itsen rakastamisessa”, vai sanottaisiinko ennemminkin tuon 

rakkauden lajin  olemattomuudessa  - hän luovuttaa tilansa puolustuskannalla olevan 

seksuaalisuuden hyväksi, varsinkin mikäli viettelemisessä erektio on yliarvostettu, sen 

ollessa alituisesti uhattuna tai heikko, mitä asiaa peitellään biologisen lisääntymisen avulla.  

Miehen ”itsen rakastaminen” on usein koetuksella sukupuolten välisessä suhteessa, mikä 

saa miehen aiheuttamaan epävarmuutta hänen siirtäessä omat ongelmat naisen 
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taakaksi, kuten herra tekee rengillensä.  Miehen taholta nainen on arvostettu äitinä, kuten 

mies on arvostettu isänä todisteena kyvyistään.  (Irigaray, 1996 s. 81.) 

 

Feminiininen ”itsen rakastaminen” on monimutkaisempaa kuin maskuliininen vastaava, 

naisellisen ollessa miehisen ”itsensä rakastamisen” palveluksessa. Naisen suhde 

ulkoisuuteensa on erilainen kuin miehellä.  Näin naisen tapa rakastaa itseä tapahtuu hänen 

synnyttämiensä lasten kautta.  Nainen ei voi nähdä omaa haluansa.  Olisiko se mahdollista 

toisen naisenkaan kautta?  Ongelmana on vaan se, ettei hän itse ole tämä toinen.  Naisten 

välisessä rakkaudessa vaarana on, että heidän identiteetit sekoittuvat keskenään, naisten 

vaikeus kohdata toistensa eroja tai jättää erot kokonaan huomioimatta.  Jotain häviää, kun 

naisen pitäisi tuoda esille oma halu, puhumattakaan sen esittämisestä; sama asia koskee 

naisen omaa päämäärää.  (Irigaray, 1996, s. 82.) 

 

Naisen itsenäisyyden kehittymisen tiellä on edelleenkin esteitä johtuen historian taakasta ja 

vallitsevista naiseen kohdistuvista ennakkoluuloista.  Itsenäistä naista pidetään pelottavana 

uhkana.  Naisten on vaikea edetä yhteiskunnassa esimerkiksi johtaville paikoille tai edetä 

työurallaan.  Jos nainen on onnistunut tässä urakehityksessään, niin häntä tarkkaillaan 

kaiken aikaa; naiselle ei sallita virheitä kuten miehille.  Naisen itserakkaus on uhka.  

 

Historiallisesti tarkasteltuna naisen itserakkaus on ollut mahdotonta. Freudin 

seksuaaliteorian mukaan naisen on hylättävä itsensä sekä äitinsä, jotta hän voisi astua kohti 

miehen halua.  Freudin käsityksen mukaan nainen ei voi samalla rakastaa itseään ja miestä.  

Mies taas voi ja häneltä myös edellytetään ”itsen rakastamisen” jatkamista, mikä kuitenkin 

vaatii äidistä luopumista.  Jotta nainen ei enää rakastaisi itseä, niin hänen on luovuttava 

sekä äidistä että autoerotiikasta rakastaakseen ainoastaan miestä ja jotta voisi astua kohti 

”mies-isän” halua; rakastamisesta tässä ei kuitenkaan useinkaan ole kysymys 

itserakkauden puuttuessa.  (Irigaray, 1996, s. 84.) 

 

Tyttären ja äidin välinen suhde, samoin kuin naisten välinen suhde on pyritty historiassa 

kieltämään, eikä tätä suhdetta edelleenkään katsota hyvällä.  Tämä on yksi tärkeä syy  

sukupuolten väliseen epätasa-arvoon.      

 

Miehen, toisen rakastaminen tai haluaminen käy mahdottomaksi naiselle ilman 

itserakkautta, tai kuten Irigaray sitä nimittää ”itsen rakastamista”.  Naiset ovat kyllästyneet 
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rakkauden huoltamisen  rooliin, varsinkin kun se on epävarmalla pohjalla, jopa suorastaan 

epätervettä.  Naisilla on tarve itsensä löytämiseen ja oman identiteetin esille tuomiseen.  

Tässäkö syy hakeutua omiin piireihinsä, sen rakkauden ja yhteisönsä piireihin, kunnes 

maailma on muuttunut; siihen asti kunnes rakkaus ja rakastaminen on mahdollista.  

(Irigaray, 1996, s. 85.) 

 

4.3 Rakkauden mahdollistuminen 

 

Jostain itsestään selvästä syystä rakkauden toteutumisen on ajateltu yhä olevan yhtä kuin 

yksi.  Miten se on mahdollista?  Siihen ei ole vastausta edes laissa, vaikka se sitä 

edellyttääkin.  Ajatus yhdestä on täysin absurdia, koska kahdesta ei mitenkään voi tulla 

yhtä.  Mutta näin on historiassa ajateltu; yhdeksi tulemisen tuloksena on ollut naisen 

fuusioituminen mieheen, miehen kääntöpuoleksi, toiseksi.  (Irigaray, 1996, s. 85.) 

 

Tämä yhdeksi tuleminen on edelleen vallitseva ajattelumalli yhteiskunnassa.  Sitä tukee 

instituutio nimeltä avioliitto. Avioliittoa pidetään edelleen yhtenä keskeisimpinä  

tavoitteena.  Esimerkiksi televisio-ohjelmat ovat tulleet avuksi parin (hetero) etsinnässä.  

Sinkkuus, yksin eläminen on jotain sellaista, mikä on ikään kuin väliaikainen tila.  

Sinkkujen, yksineläjien, määrä on kuitenkin kasvussa kaiken aikaa, samoin kuin muutkin 

yhdessäolon muodot parisuhteissa.     

 

Se, mitä voidaan nimittää jonkinlaiseksi yhdeksi ”rakentuu työn, varallisuuden ja 

diskurssin jaon perustalle”, mikä on ainoastaan orjuuttava komplementaarisuus;  kun taas 

rakkaus on mahdollista ainoastaan ollessaan vapaa.  Kaiken lisäksi pelkästään lapsi on jo 

yhden ruumiillistuma.  Täytyy olla kaksi, mutta ilman toisen fuusioitumista toiseen.  Ehkä 

näin rakkauden `yksikin´ voisi jonain hetkenä mahdollistua.  (Irigaray, 1996, s. 85.) 

Tämä edellyttää seuraavaa: ensinnäkin täytyy luopua  hierarkkisesta järjestyksestä, mihin 

vanhempien tehtävät on nyt asetettu.  Toiseksi rakkaus ja erotiikka on nähtävä yhteen 

kuuluvina.  Kolmanneksi moneus on sallittava naisille (sosiaalisuus).  Mikäli naiset 

suljetaan pois yhteiskunnallisesta elämästä mukaan lukien kulttuurin maailma, niin 

seurauksena on syrjäytyminen johtuen itserakkauden ja itsetuntemuksen puutteesta.  

Naisille ei tällöin ole olemassa sellaisia välityksiä, mitä sublimointi edellyttää rakkauden 

käydessä heille tällöin mahdottomaksi.  (Irigaray, 1996, s. 86.) 
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5 POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymys ja tehtävä oli pyrkiä vastaamaan kysymykseen, mitä 

Luce Irigaray tarkoittaa ”itsen rakastamisella”?  Kysymys herätti kysymään, miten ”itsen 

rakastaminen” on mahdollista?  Mitä on feminiininen ”itsen rakastaminen” ja mitä on 

maskuliininen ”itsen rakastaminen”?  Synonyyminä ”itsen rakastamiselle” olen käyttänyt 

itserakkauden käsitettä pyrkimyksenä tuoda kyseessä olevalle negatiivisesti värittyneelle 

käsitteelle positiivisia merkityksiä.   

 

Lacanin kielen kehitykseen pohjautuva psykoanalyyttinen tarkastelukulma oli tarpeellinen. 

Toinen Irigaraylle keskeisin teema on sukupuoliero, ilman sitä ”itsen rakastamisen” 

käsitteleminen ei olisi ollut mahdollista. 

 

Irigaraylla kieli on mukana ja lähtökohtana niin sukupuolierossa kuin ”itsen 

rakastamisessa”,  kaikessa.  Kielen avulla luodaan sukupuolieron merkityksiä, jotka ovat 

vahvistuneet, luoden normeja ajan kuluessa eri tavalla, kun puhutaan tytöistä ja pojista, 

naisista ja miehistä, ensimmäisen saadessa negatiivisen ja vähempiarvoisen, jälkimmäisen 

positiivisen ja arvokkaamman sävyn, mikä sisäistetään kasvatuksen, sosiaalistamisen ja 

kulttuurin välityksellä itsestäänselvyydeksi.  Kieli on ollut ja on tie maailmaan; sen avulla 

on luotu myös nykyinen käsitys sukupuolierosta.  

 

Tätä kielen avulla muodostettavaa arvotusta tukee myös Lacanin teoria, minkä mukaan 

naista ei ole.  Toisaalta voidaan kysyä onko miestäkään olemassa?  Äiti edustaa lapselle ei-

kielellistä, imaginaarista maailmaa, siitä huolimatta, että äiti myös kuuluu kielelliseen, 

symboliseen järjestykseen.  Kieleen astuminen tapahtuu varsinaisesti isän välityksellä 

hänen tullessa äidin ja lapsen väliin purkaen heidän välisensä symbioosin.  Lapsella ei ole 

paluuta äidin maailmaan, vaan hänen on torjuttava halunsa palata, jätettävä äidin maailma 

taaksensa.   

 

Itserakkaus ja ”itsen rakastaminen” käsitteiden tarkastelussa Lacanin teoria tulee sikäli 

avuksi, että voidaan ajatella aikaa ennen itsetietoisuutta ja itsetietoisuuden heräämisen 

jälkeen.  Itsetietoisuuden herääminen tapahtuu kieleen astumisen kautta, jolloin lapsi tajuaa 

kuka on minä, kuka on sinä; lapsesta on tullut erillinen subjekti.  Subjektin on mahdollista 

tarkastella itseään objektina. Se, miten ihmiselle on annettu mahdollisuus ”itsen 
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rakastamiseen”, välittyy kasvatuksen, sosiaalistamisen ja kulttuurin kautta.  Valitettavasti 

itserakkaus on ollut historiassa ja on edelleenkin sukupuolittunutta niin, että miehelle on 

voinut ja voi olla mahdollista rakastaa itseään, toisin kuin asia on voinut ja voi olla naisen 

kohdalla; naiselle itserakkaus on ollut, ja voi olla vieläkin jossain määrin vaikeaa.  

Seurauksena on, että kuten naisen ”itsen rakastaminen”, samoin naisen ja miehen välinen 

rakkaus voi olla mahdotonta, koska rakkaudessa on oltava vähintään kaksi.  Tämä 

tarkoittaa sitä, että näiden molempien kahden on kyettävä rakastamaan itseään, jotta he 

voisivat rakastaa toisiansa.  Itserakkauden, ”itsen rakastamisen” tunteeseen kykeneminen 

on edellytys  toisen ja toiseuden kohtaamiselle myös laajemmassa merkityksessä; muiden 

ja erilaisten ihmisten kohtaamiselle, mikä korostuu tällä hetkellä erityisesti 

maahanmuuttajiin kohdistuneissa asenteissa. 

 

Lacanin kieltä koskeva tarkastelu sai tässä tekstissä paljon tilaa itserakkauden, ”itsen 

rakastamisen” käsittelyyn nähden, mutta se oli välttämätöntä, koska Irigarayn kieleen 

perustuva teoretisointi pohjautuu Lacanin psykoanalyysille kielen ollessa Irigarayn 

teoretisoinnin ydin. 

Haastavaksi Lacanin teorian käsittely kävi, koska olen joutunut käyttämään toisen käden 

lähteitä, ensisijaisesti Siveniuksen tulkintaa Lacanista; tämä ei ollut tutkielman kannalta 

paras vaihtoehto, mutta toisaalta olen kuitenkin saanut Lacanin teoriaan tämän tutkimuksen 

avulla jonkinlaisen esiymmärryksen.      

 

Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut  Irigarayn ”itsen rakastamisen” käsitettä, jossa kieli 

ja sukupuoliero ovat Irigaraylle lähtökohtana ja siksi keskeisiä.  Irigarayn mielestä 

kysymystä sukupuolierosta tulisi tutkia enemmän sen ollessa yksi aikamme tärkeimmistä 

kysymyksistä.  Sukupuoliero on Irigaraylla kaiken lähtökohta.  Mikäli kieli on miehen kieli 

kuten sukupuolikin, niin ”itsen rakastaminen” voi olla mahdotonta naiselle.  Irigaray 

ajattelee, ettei sukupuolia voi palauttaa toisiinsa, vaan ne on kyettävä näkemään erillisinä.  

Jotta sukupuoliero voisi tapahtua, vaatii se Irigarayn mielestä rakkauden ja ihmetyksen 

tunteiden käsittelyä;  näiden tunteiden käsitteiden tarkastelua on tässä tutkimuksessa 

sivuttu, mutta niiden syvällisempi tarkastelu oli mahdotonta tämän työn puitteissa, niiden 

vaatiessa kokonaan oman tutkimuksensa.   
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