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Kuvataiteiden, musiikin ja kirjallisuuden lisäksi ei tar-
vitse tuntea montakaan niin sanotun henkisen kult-
tuurin harjoittajaa voidakseen kysyä, mitä fi losofi a-
kin olisi ilman homoseksuaaleja. Samaa sukupuolta 
olevien ihmisten yhteisestä merkityskonstituutiosta 

nähtävästi johtuu, että esteettisen ja älyllisen elämän projektit 
toteutuvat parhaiten saman sukupuolen sisällä. Siksi ei ole 
ihme, että hyveen, tiedon ja viisauden rakastajat ovat aina aiko-
jen alusta alkaen valinneet myös käytännöllisen elämän toteu-
tumisyhteydeksi nimenomaan homoseksuaalisen rakkaussuh-
teen.

Nykyajan fi losofeista poikarakastajina tunnetaan parhaiten 
ehkä Ludwig Wittgenstein, Michel Foucault, Roland Barthes 
ja Gianni Vattimo, mutta mallin ja ansaitun esikuvan tälle 
fi losofi sen rakkauselämän muodolle on antanut epäilemättä 
Platon. Miesten välinen rakkaus on ollut siinä määrin suosit-
tua aisti-iloisesta antiikista Medicien akatemiaan asti, että sen 
valossa voi ahkerasti siteerattu maininta fi losofi an historiasta 

”pelkkinä alaviittauksina Platoniin” tuntua jälleen hyvin pun-
nitulta ja kohtuulliselta.

Platonin fi losofi a on tulvillaan maailman kauneimpia 
homoseksuaalisen rakkauselämän kuvauksia. Miesten välinen 
rakkaus tihkuu koko hänen estetiikkansa, etiikkansa ja yliaistil-
lisen tieto-oppinsa läpi niin, että voi väittää Platonin fi losofi an 
olevan ymmärrettävissä vain, jos huomataan sen perustuvan 
läpikotaisin homoseksuaaliselle arvo-, merkitys- ja symbo-
liuniversumille. Tätä fi losofi assa luontaisesti kukoistavaa mies-
ten välistä rakkautta onkin eräiden myöhempien toimesta 
nimitetty nokkelasti fi losofi sen perinteemme homoloogisuu-

deksi (hom[m]ologue)1, mihin ainakin mieskulttuurin näkö-
kulmasta on syytä suhtautua yksinomaan kiitoksella.

Vaikka kunnia tieteellisen ja fi losofi sen perinteemme pat-
riarkaalisuudesta kuuluu ainakin osittain juuri Platonille, jou-
tuu joskus hämmästymään, kuinka erilaisen vertailukohdan 
Platonin oma fi losofi a muodostaa nykyajan fi losofi oille ja 
tavoille ymmärtää häntä itseään. Eräällä tavalla tämä johtuu 
kulttuurien eroavuuksista. Platonin ajattelussa kasvatus perus-
tettiin pederastialle eli poikien ja heitä vanhempien miesten 
rakkaudelle, ja miesten välinen seurustelu ja sukupuolinen 
kanssakäyminen loivat perustan koko valtiolliselle elämälle: 
yhteiskunnallinen järjestys, kauneusarvot, politiikka ja seura-
elämä olivat homoseksuaalisen arvomaailman mukaisia. Sen 
vuoksi onkin kiintoisaa kysyä, miten tämä sokraattisen rakkaus-
elämän muoto elää ja voi keskuudessamme nykyisin. Miten 
platonisen rakkauden esikuva ymmärretään yhteiskunnassa ja 
yliopistossa? Mitä merkitystä Platonin fi losofi alla voisi yhä olla 
pohdittaessa nykyaikaisten sukupuolifi losofi oitten asettamia 
haasteita ja johtopäätöksiä? Sopivaa vertailukohtaa Platonille 
ei tarvinnut etsiä pitkään.

Pilattu Platon

Kävellessäni tutkimustuki kiistettynä kaupungin kaduilla sat-
tui kerran harvinainen tapaus, ja tulin poikenneeksi yliopis-
tolla. Mainitusta syystä johtuen minulla oli nyt tilaisuus kor-
jata ja oikaista muiden tekemiä väärinkäsityksiä, ja mieluisa 
mahdollisuus siihen avautuikin harvinaisen pian. Yliopistolla, 
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Oliko fi losofi en kuningas piilohetero?
Mieskulttuurin kunnia ja pyhän perheen pilaama Platon

Sukupuolieron fi losofi aa on tehty ja tutkittu hämmästyttävän harvoin miesten näkökul-
masta. Useimmiten yritykset ovat menneet myttyyn, sillä platonisen mieskulttuurin aitoja 
jälkeläisiä vaikuttaa ammattifi losofi en keskuudessa vähän. Tässä artikkelissa Jukka Han-
kamäki pyrkii osoittamaan, kuinka nykyajan seksuaalifi losofi oista voidaan sanoa kaikki 
tarpeellinen tutkimalla Platonia ja oikaisemalla hänen selittäjiään. Kirjoittaja ilmoittaa 
toimivansa miesten välisen rakkauskäsityksen asianajajana ja homoseksuaalien salaliiton 
todisteena. Miksi feminismi, naturalismi ja pragmatismi ovat myös seksuaalipoliittisesti 
oikeaoppisen tieteen kotijumalia, kysyy retkillään poikkeamia ja oikaisuja harrastava 
tohtori Hankamäki. Hänen La gaya scienzansa sivallusten kohteeksi joutuu varsinkin 
professori Juhani Pietarisen ”heteroseksistinen” tulkinta Platonista.
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kuten kaikkialla nykyisin, oli avattu markkinatori, jossa oli 
meneillään alennusmyynti: kirjoja. Ostin kirjan nimeltä ”Pla-
tonin harmonisen mielen etiikka”. Sen on kirjoittanut arvos-
tettu professori Juhani Pietarinen. Pietarinen on aloittanut 
Platon-politiikkaansa jo vuonna 1983, jolloin hän esitelmöi 
platonisesta rakkaudesta Suomen Filosofi sen Yhdistyksen kol-
lokviossa.2 Esitelmän eräs alaotsikko kuului silloin ”Homosek-
suaaliselle seurustelulle asetetaan rajoituksia”3, ja platoniselle 
rakkaudelle annettiin siinä muutoinkin korostetun heterosek-
sistinen tulkinta.

Onpa kiintoisaa nähdä, mitä Pietarinen sanoo Platonista 
nyt, ajattelin, ja – kyllä – tässä uudemmassa teoksessaankin 
hän puhuu aina vain anakronistisesti nimenomaan ”homosek-
suaalisuudesta”. Ehdittyään alleviivata, että Platonin näkökul-
masta miesten välinen rakkaus voi johtaa ”vain henkiseen luo-
vuuteen”4, Pietarinen aloittaa opettamisen: ”Hän näet suhtau-
tuu kielteisesti homoseksuaaliseen kanssakäymiseen.”5

Pietarinen käyttää paljon vaivaa vakuutellakseen, että Pla-
ton kielsi miesten rakkaussuhteista sukupuolisen kanssakäymi-
sen. Hän koettaa kaikin keinoin kiistää Platonin fi losofi asta 
miesten välisten suhteiden seksuaalisuuden ja tehdä Platonista 
homojen vastaisen rintaman keulakuvan. Hän ei jätä pienin-
täkään dialogien moniselitteisyydestä johtuvaa tulkinnan mah-
dollisuutta käyttämättä väännelläkseen ja taivutellakseen Pla-
tonia heteroseksistisen rakkauskäsityksen puolestapuhujaksi. 
Tämän hän tekee tavalla, jonka tuloksena ei dialogit kirjoitta-
nutta fi losofi -Platonia Pietarisen tulkinnasta enää tunne. Hän 
on koettanut kääntää Platonin eräät sukupuolielämää koske-
vat irralliset varaukset ja huomautukset periaatteelliseksi kri-
tiikiksi ja tuomiomieleksi homoseksuaalisuutta kohtaan. Hän 
on kieltäytynyt ymmärtämästä Platonin fi losofi aa historialli-
sessa kontekstissa. Hänen tulkintansa Platonin ja kreikkalai-
sen antiikin rakkauskäsityksistä on menetelmällisesti panette-
leva ja asiasisällöllisesti vääristelevä tavalla, josta voi sanoa, että 
lopulta mikään sen keskeisistä väitteistä ei pidä paikkaansa.

Esimerkin siitä, millä tavalla Pietarisen harjoittama tulkit-
seminen on historiallisesti välinpitämätöntä ja anakronistista, 
tarjoaa jo yllä mainittu heteroseksuaalisuuden ja homoseksu-
aalisuuden käsitteiden refl ektoimaton käyttö. Ei voida sanoa, 
että Platon olisi suhtautunut ”kielteisesti homoseksuaalisuu-
teen”, koska Platon ei puhunut mitään enempää homo- kuin 
heteroseksuaalisuudesta. Melkein kaikki alkavat jo tietää, että 
kumpainenkin käsite on itse asiassa kreikkalais-latinalainen 
sekasikiö, jossa kreikan kielen sana homoios (”sama”) tai hete-
ros (”eri”) yhdistettiin latinan kielen ”sukupuolta” tarkoitta-
vaan sanaan sexus. Kun Pietarinen alkaa jakaa Platonin erosta 
heteroseksuaaliseen, homoseksuaaliseen ja homoeroottiseen 
käyttäytymiseen, hän luokittelee ja kategorisoi Platonin rak-
kauskonseptiota tavalla, joka antaa harhaanjohtavan kuvan 
siitä, miten Platon ja toiset ihmiset hänen aikanaan ajattelivat.

Vakavampi ongelma näiden käsitteiden käyttämisessä on se, 
että ne ylikorostavat seksuaalisuutta asiassa, joka kattaa ihmi-
sen koko persoonallisuuden. Jos näitä modernilta ajalta peräi-
sin olevia käsitteitä kuitenkin käytetään, olisi niiden kuvaileva 
luonne selvitettävä, ja lisäksi tulkintojen tulisi pitää historialli-
sesti paikkaansa. Lähes kaikki Platon-tutkijat ja kreikkalaisen 
antiikin tuntijat todistavat, että seksuaalinen kontakti sisältyi 
sekä miesten väliseen rakkauteen että miesten ja poikien väli-
seen pederastiseen suhteeseen.6 Miesten seksuaalisuus, poika-
rakkaus mukaanlukien, ei edustanut sellaista vaihtoehto- tai 
vastakulttuuria, jollaiseksi se arvotetaan nykyajan yhteiskun-

nissa, vaan se nousi 
yhteisön kannattamien 
perusarvojen pohjalta ja 
tuki niitä.

Homoseksuaalisuu-
den käsite sopii kiel-
tämättä sen kuvailemi-
seen, kuinka seksuaali-
sia miesten väliset ystä-
vyyssuhteet tosiasiassa 
olivat. Sen sijaan Pietari-
nen pyrkii omalla hiuk-
senhalkomisellaan päin-
vastaiseen suuntaan. Hän sokeroi sanansa painottamalla näen-
näisen vapaamielisesti ja epäsovinnaisesti Eroksen erootti-
suutta7, mutta jo seuraavassa lauseessa hän tekee saman kuin 
kristillinen kansanedustaja ja kiistää kaiken kuin laupias lam-
mas: ”miesten keskinäinen seurustelu edustaa vain yhtä, joskin 
tärkeää eroksen tapaa ilmentää voimaansa — kuitenkin niin, 
että seksuaalinen kanssakäyminen suljetaan silloin pois”.8

Kirjoittaja ei varmaan ole tullut ajatelleeksi, mitä erootti-
suudesta jää jäljelle, jos siitä noin vain ”poistetaan” sukupuoli-
nen kanssakäyminen. Sama naulitseva linja jatkuu todistelulla, 
jossa Pietarinen etsii tukea Platonin jo sinänsä konservatiivi-
sena pidetystä Valtiosta. Kohtaan 403b viitaten hän yltyy väit-
tämään, että juuri tässä nimenomaisessa kohdassa ”miesten 
keskinäisen seksuaalisuuden sulkeminen rakkauden ulkopuo-
lelle”9 jollakin tavoin muka ”sanotaan suoraan”.10

Totuus lienee se, ettei Platon sano dialogeissaan mitään 
Pietarisen kuvailemalla tavalla ”suoraan”. Oikeudenmukainen 
tapa tulkita Platonia olisi a) myöntää hänen tekstiensä moni-
selitteisyys ja moniaineksisuus ja b) ymmärtää hänen yksittäi-
set tekstikohtansa eri tyylikeinoin tehostetuina ja draamallisin 
jännittein kerrottuina kirjoittajan intentioina sekä hermeneut-
tisesti osana koko kulttuurille ja tekstikorpukselle ominaista 
perusymmärrystä.

Ne eräät varaukset, joita Platon yhdisti miesten seksuaa-
liseen kanssakäymiseen, lähinnä vain todistavat, kuinka kiin-
teästi homoseksuaalisuus kuului miesten yhteiselämään ja 
kuinka intohimoisia nämä suhteet omasta voimastaan olivat. 
Kuten esimerkiksi Dover ja Lilja toteavat, tämä ei koske 
vain miesten rakkausuhteita, vaan myös miesten ja poikien 
väliset sekä poikien keskinäiset ystävyyssuhteet olivat usein 
erittäin kiihkeitä seksuaalisuhteita.11 Tunnetuin esimerkki sive-
ästä pidättyvyydestä on tietenkin Sokrates, joka nukkui saman 
peiton alla rakastettunsa Alkibiadeen kanssa mutta ei rea-
goinut tämän seksuaalisiin houkutusyrityksiin.12 Alkibiadeen 
hämmästys antaa ymmärtää, että normaalitapauksessa näin ei 
olisi ollut.13

Platon suhtautuukin suosittavasti sekä pederastisiin että 
miesten välisiin seksuaalisuhteisiin, mutta hän kehoittaa nou-
dattamaan niiden kuten kaikien muidenkin nautintojen suh-
teen kohtuutta. Kohtuullisuus (sofrosyne) puolestaan oli eräs 
kreikkalaisen kulttuurin perushyveitä. Seksuaalisuutta koske-
vat ”kiellot ja rajoitukset” ovat ymmärrettävissä näennäisrajoi-
tuksiksi, joiden asettaminen todisti päinvastaisen asiaintilan 
olleen yleinen ja legitiimi normi. Myös retorisina ja kirjalli-
sina keinoina niiden tehtävä oli sama kuin kaikkien seksuaa-
lisuutta koskevien ehtojen ja varausten: ne vain lisäsivät osa-
puolten kiinnostusta ja kohottivat täyteen kattoonsa fi losofi an 
hullun kiihkon, jolla oli yksinomaan myönteinen ja fi losofi -
siin suorituksiin innostava merkitys. Platonin huolta kohtuul-
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lisuuden noudattamisesta kuvaakin lähinnä argumentti, että 

pojat eivät voisi käyttää heidän kauneudestaan lumoutuneita 

miehiä hyväkseen.14 Jos eettis-pedagogisen tehtävän toteutta-

misessa onnistuttiin, oli Platonin mielestä oikein, että osapuo-

let saivat palkinnoksi myös seksuaalisen tyydytyksen:

”Kun sitten sellainen pari löytyy, missä kummallakin on 

oikea asenne ja missä rakastaja on valmis tekemään rakas-

tettunsa puolesta mitä tahansa, jos tämä vain hyväksyy 

hänet, ja poika puolestaan on halukas palvelemaan millä 

tahansa hyväksyttävällä tavalla sellaista miestä, joka tekee 

hänet viisaaksi ja hyväksi, ja kun toinen kykenee opasta-

maan järkevyyteen ja muuhun hyveellisyyteen ja toinen 

puolestaan tuntee opin ja viisauden tarvetta, silloin ja vain 

silloin, kun kaksi tällaista ihmistä yhdistää asenteensa, käy 

mahdolliseksi se, että rakastetun on kaunista ja oikein suos-

tua rakastajansa tahtoon.”15

Näin perustetulle sukupuolisuhteelle antoi arvon ja merkityk-

sen se, että rakkaus oli suunnattu palvelemaan ihmisen hen-

kisiä ja teoreettisia päämääriä. Siten homoseksuaalinen kans-

sakäyminen muodosti fi losofi an aidoimman ja kokonaisval-

taisimman toteutumisyhteyden. Modernilta kannalta katsoen 

homoseksuaalinen yhteenkuuluvuuden tunne ilmentää saman 

sukupuolen yhteistä kehollista merkityskonstituutiota, vaikka 

eräät nykyaikaiset merkityksenteoriat ovat kaikin keinoin pyr-

kineet kiistämään kokemusperäisen merkitysten muodostumi-

sen. Tällaisella defensiolla on ilmeisesti syynsä yrityksessä pei-

tellä tieteen ja fi losofi an olemukseen sisältyvää homososiaa-

lisuutta, homoeroottisuutta, homoseksuaalisuutta ja, kuten 

eräät nerokkaat feministit ovat todenneet, merkitysten projek-

tiemme kaikenkattavaa homoloogisuutta.

Valinnanvaraa fi losofi sen ja tavanomaisen elämän välillä 

kuvaa se, etteivät erot Platonin ”taivaalliseksi”16 arvottaman 

homoseksuaalisen rakkauden ja ”tavallisen”17 rakkaussuhteen 

välillä olleet sellaisia olemuseroja, joiden kautta nykyajan natu-

ralisoiva ihmiskuva lähestyy sukupuolikäyttäytymistä. Jo se, 

miten eri tavoin kuin nykyään Platonin ajan ihmiset tekivät 

sukupuoliset valintansa, osoittaa, kuinka normatiivinen suku-

puolisen käyttäytymisen perusta on. Homoseksuaalinen elä-

mäntapa oli ja on ihmisen persoonallisen vapauden ja fi loso-

fi suuden legitimoiva arvovalinta ja yhteiskuntapoliittinen kan-

nanotto.

Oliko Platon piilohetero?

Me tutkimme Platonia kolmannella vuosituhannella. Tässä 

postmodernissa identiteettien hyrskeessä on jännittävää katsoa, 

minne esimerkiksi Juhani Pietarinen tulkintojaan kuljettaa. 

Hän näkee paljon vaivaa taivutellakseen Platonia heteroksi. 

Hän vakuuttelee Platonin kieltäytyneen kieltämästä heterosek-

suaalista rakkautta: ”On siis selvää, ettei Platon pyri sulke-

maan heteroseksuaalista rakkautta rakkauden ulkopuolelle.”18 

Väite on tosi vain siksi, ettei Platon pyri eksklusiivisesti sulke-

maan rakkauden yhteydestä pois mitään vaihtoehtoja toisin 

kuin itse Pietarinen, jonka closed out -fi losofi an toivosi jo vih-

doin kääntyvän out of closed -ajatteluksi. Hän puolustelee ja 

selittelee käyttäen ilmaisuja ”ei sulje tuollaista mahdollisuutta 

pois”19, ”niin ei kuitenkaan tarvitse ajatella”20 ja tietenkin: ”toi-

senlaisessa ilmapiirissä miehen rakkaus naiseen ja naisen rak-

kaus mieheen on innostanut ja innostaa edelleen korkeisiin 

henkisiin suorituksiin”.21

Aivan kuin tämä kuluttava heteroseksistisyys ei riittäisi 

Pietariselle, hän yrittää tehdä myös Platonista piiloheteron. 

Hän yltyy väittämään, että Platonin ajan Kreikassa miesten 

rakkaussuhteita ”lähestyttiin nimenomaan heteroseksuaalisten 

normien pohjalta”22(!), että Platonin eros-teoria muka ”hyväk-

syy vain heteroseksuaalisen kanssakäymisen”23, että homosek-

suaaliset suhteet ”pyrittiin salaamaan”24 ja että juuri ne ”fi lo-

sofi  tuomitsi sivistyneiden tapojen turmeltumisena”25.

Platonin omakin suhde rakastettuunsa Dioniin edustaa 

Pietariselle vain eräitä ”myrskyisiä draamoja”26, mutta akatee-

misten koukeroiden kautta hänkin joutuu myöntämään, että 

”kanssakäyminen nuorten ateenalaisten kanssa ei voinut olla 

herättämättä eroottista kiinnostusta”27.

Pietarisen harjoittama raju puolustelu riittäisi jo sinänsä 

saattamaan hänen väitteensä epäilyksenalaisiksi ja niiden oman 

ehdottoman muotoilun vuoksi kumotuiksi. Haluan kuiten-

kin olla ystävällinen, ja näen hänen kanssaan vaivaa. Totuus 

on, että kaikkea seksuaalisuutta käsiteltiin klassisen kauden 

Kreikassa sekä myönteisin että kielteisin termein. Toisaalta se 

oli jumalallista ja hyvää (afrodisia), toisaalta siihen liitettiin 

häpeän tunteita (aiskhrologia), eivätkä kulttuurimme eroa toi-

sistaan tässä suhteessa kovin paljon. Ihmisen katsottiin voi-

van rakastua kumpaan sukupuoleen tahansa, eikä platonisessa 

ajatus- ja käyttäytymismallissa erotettu homo-, hetero- tai bi-

identiteetillä varustettuja yksilöitä. Platonin ajan Kreikassa 

miesten välinen rakkaus ja seksuaalisuus olivat ensi sijassa eet-

tinen ja pedagoginen ilmiö, ja niinpä homoseksuaalisten tun-

teiden julkista osoittamista suvaittiin itse asiassa paremmin 

kuin miehen ja naisen näyttäytymistä keskenään yleisellä pai-

kalla.28 Tämä ei johtunut pelkästään homoseksuaalisuuden 

fi losofi sesta arvosta, vaan myös siitä tosiasiasta, että sukupuo-

let oli kreikkalaisessa käytännössä erotettu pitkälle omiin elä-

mänpiireihinsä. Miesten toimintakenttää oli polis, valtio, kun 

taas naisten valtapiiriä edusti oikos, kotitalous.29 Eikä Platon 

miehen ja naisen suhteitakaan kiellä, mutta heteroseksuaali-

suuden ilmaukset olivat sallittuja yksinomaan suljetuissa sisäti-

loissa kuten kotona, ja sukupuoliyhdyntään naisen kanssa tuli 

vaivautua vain valtion säätämässä lajinsäilytystarkoituksessa.

Kuten Platon itse todistaa,30 ei miehen ja naisen välisellä 

seksillä ollut tämän lisäksi mitään erityistä arvoa. Se vastasi 

lähinnä pölynimurointia ja televisionkatselua, kun taas homo-

seksuaalinen kanssakäyminen arvotettiin ihanteeksi, jonka 

ympärille koko yhteiskunta ja ihmisten sosiaalinen arvostus 

rakentuivat. Tämä liittyy myös siihen, että antiikin Kreikassa 

ei tunnettu homoseksuaalisuuden käsitettä: elämä oli kerta 

kaikkiaan niin homoseksuaalista, että se ei yksinkertaisesti 

erottunut homoseksuaaliseksi, kun sille ei voitu tunnistaa kil-

pailukykyisiä vaihtoehtoja. Toisaalta homoseksuaalisuus ei kos-

kaan ollut pelkkää homoseksuaalisuutta, koska homoseksuaali-

suudesta sai voimansa myös kaikki muu, mikä yhteiskunnassa 

oli homoseksuaalista.

Seksit selviksi

Homoseksuaalisuus koetaan jo niin kiinteäksi osaksi omaakin 

kulttuuriamme, että raivokkaimmat homojen vastustajat kat-

sovat parhaakseen paeta ja siirtää idiosynkrasioitaan muiden 

yhteisöjen piiriin löytääkseen edes joitakin sellaisia homovas-

taisuuden aineksia, joita he pitävät ”kehittymättömiksi” arvot-
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tamilleen kulttuureille 

ominaisina. Tätä häiriö-

käyttäytymistä ovat har-

joittaneet niin kristityt 

kuin monet psykologit-

kin, minkä seurauksena 

Platonin nimeä on käy-

tetty paljon väärin. Pla-

tonisen rakkauden epä-

erotisoiminen on lähtöi-

sin juuri psykoanalyyttis-

ten myytintutkijoiden 

kynästä. Heille yltiöpäi-

nen heteroseksismi on agraarisen vihan väline ja paperille jää-

nyt jälki alkeellista itseterapiaa. Mutta psykologisoivaa merki-

tysten muuntelua ovat harjoittaneet myös fi losofi t.

Kirjansa sivuilla 112-113 Pietarinen selittää miesten välistä 

rakkautta heteroseksuaalisen seurustelun korvikkeeksi. Hän 

tähdentää kunniaa ja arvostusta mitatun sillä, kuinka miehet 

onnistuivat estämään naaraidensa antautumisen vieraille, ja 

toteaa että tämä pakon tai puutteen kaltainen asiantila ”selit-

tää”, miksi kilpailu seksuaalisesta suosiosta suuntautui nuo-

riin miehiin: ”Mutta siihenkin liittyi ongelmia”.31 Tällä tavoin 

Pietarinen siirtää heteroseksuaalisen valtakulttuurin sisäisiä 

kiistoja homoseksuaaliseen kontekstiin. Hän puliveivaa asiaa 

niin, heterosuhteelle leimalliset mustasukkaisuus ja omistaisen 

halu olivat muka miesten välisenkin rakkauden pääasiallinen 

motiivi.

Seuraavasta uskon vain alkuosan: ”Homoseksuaalinen 

suhde toi rakastajalle kunniaa mutta merkitsi nöyryytystä toi-

selle osapuolelle, koska mies joutuu siinä ’naisen asemaan’ sekä 

sukupuoliaktissa että seurustelussa ymmärrettynä laajemmin-

kin.”32 Vastatakseni Pietarisen ilkeilyyn totean, että miehen 

ja naisen seurustelussa mies ei mene vain naisen hameen alle 

vaan haluaa tunkeutua naisen sisälmyksiin asti.

Tieteellisesti sanottuna Pietarinen on genderblender. Hän 

on sukupuolen sekoittaja. Hän sekoittaa sukupuolen ja suku-

puolisen suuntautumisen. Samalla hän on hieman luulotauti-

nen, sillä hän luulee, että homoseksuaalisuuteen liitettiin nai-

sellisia ominaisuuksia.

Jos Pietarinen kertoisi asiansa Tomin miehelle, hän olisi 

kukaties vaarassa. Siltä varalta nyt masteroin häntä. Kyllä 

asiat ovat sittenkin niin, että homoseksuaalinen suhde on jo 

pelkkänä käsitteellisenäkin relaationa mahdollinen vain, kun 

sukupuolinen kiinnostus viittaa samaan sukupuoleen. Eräiden 

sukupuolieron kiistävien nykyfi losofi oiden vastaisesti voi sanoa 

seksiäkin olevan olemassa vain, kun on olemassa tietty feno-

tyyppinen sukupuoli, johon sukupuoliset kokemukset konsti-

tuoituvat ja intentionaalisesti viittaavat. Ilman jakoa miehiin 

ja naisiin ei olisi enempää hetero- kuin homoseksiäkään, ja 

myös Platonille kaksiarvoinen sukupuolijako oli sukupuolielä-

män edellytys ja ontologinen tosiasia. Näin järkevä hän oli.

Pörrätessään naiskysymyksen ympärillä Pietarinen on joka 

tapauksessa monipuolisimmillaan. Hän on selvästi elemen-

tissään. Hän on innostunut ja nauttii. Hän onnistuu ole-

maan samalla kertaa sekä auttamattoman vanhanaikainen että 

aikaansa seuraava ja moderni. Sivulla 137 hän keksii uuden 

nimen (Sartre) ja sivulla 168 uuden sanan (feminismi). Varus-

tettuaan otsikkonsa ”Feministinen Platon?” kohtuullisesti kysy-

mysmerkillä, hän unohtaa kuitenkin sanoa ”olen naisen”: nai-

semansipaatio pätee vain heteroseksuaalisen valtakulttuurin 

sisällä, jossa joudutaan harjoittamaan sukupuolten yhteenso-

vittamista. Tässä mielessä Pietarinen ei ole vähempää yksisil-

mäinen kuin Suomen Akatemia, jonka uusi tasa-arvosuunni-

telma tuntee vain sukupuolten välisen tasa-arvon syrjien kaik-

kea muuta syrjintää.33

Totta on, että sukupuolten tasa-arvo ei kiinnostanut enem-

pää Platonia kuin sapfi sen rakkauden edustajiakaan,34 eikä 

moderninkaan feministin vihollinen ole hänen parjaamansa 

”mies” vaan heteroseksuaalinen valtakulttuuri, jonka ideologia 

on onnistunut hautaamaan alleen fi losofi an ja homoerotiikan 

välisen spiritualiteetin. Toisaalta Platon korostaa utopistisissa 

teoksissaan (Valtio, Lait) myös sukupuolten yhdenvertai-

suutta, ja gay-emansipaatio onkin aina vaatinut ihmisten tasa-

arvoa, koska emme halua olla muita parempia. Emmekä 

väitä  olevamme fi losofeja siksi, että olemme homoseksuaaleja, 

mutta homoja olemme, koska haluamme harjoittaa oikeata 

 fi losofi aa.

Homoseksi arvotettiin maskuliiniseksi

Platonin mielipiteet eivät ole liioin haitanneet sitä, mitä Juhani 

Pietarinen on tahtonut sanoa hänestä. Jotta Platonin mielipi-

teet eivät sekoittuisi Pietarisen maalaamaan kuvaan, katsomme 

tarpeelliseksi siteerata Platonia itseään. Faidon-dialogissa Pla-

ton selittää, miksi ihmiset ovat sukupuoliselta suuntautumisel-

taan erilaisia. Episodi vahvistaa ensinnäkin sen, että (1) mies-

ten välinen seksuaalisuus arvotettiin maskuliiniseksi; ovathan 

rakastajat samaa miehistä alkuperää. Toiseksi (2) naisellisuus ja 

androgyynisyys liitettiin heteroseksuaalisuuteen. Kolmanneksi 

(3) valtiollinen järjestys rakentui homoseksuaalisille arvoille. 

Neljänneksi (4) heteroseksuaalisuutta suvaittiin ja siihen jou-

duttiin kehoittamaan vain lajinsäilytystarkoituksessa, ja aivan 

viimeistä riviä myöten sitaatissa on lausuttu kirkas totuus:

”Jokainen meistä on siis vain ihmisen puolikas ja olemme 

yhdestä kahdeksi halkaistuja kuin kampelat ja kukin etsii 

alinomaa toista puoltaan. Ne miehet, jotka on lohkaistu 

siitä kokonaisuudesta, jota ennen sanottiin miesnaiseksi, 

rakastavat naisia, ja monet avionrikkojat kuuluvat siihen 

lajiin. Tällaiset naiset puolestaan ovat miehiinmeneviä ja 

uskottomia. Ne naiset taas jotka ovat olleet osa naista, eivät 

niinkään välitä miehistä, vaan ennemminkin toisista nai-

sista. Juuri tästä lajista ovat naisia rakastavat naiset peräisin. 

Miespuolisista kokonaisuuksista lohkaistut viimein hakeu-

tuvat miesten luo, ja koska he ovat osia miehestä, he jo 

poikaiässä rakastavat miehiä ja makaavat mielellään näiden 

kanssa ja pitävät siitä, että miehet syleilevät heitä. Tällai-

set ovat poikien ja nuorukaisten parhaita, koska heissä on 

eniten miestä. (...) Parhaiten tämä näkyy siinä, että vain 

tällaiset nuoret siirtyvät vartuttuaan valtiolliseen elämään. 

Miehiksi kasvettuaan he rakastavat poikia ja heiltä puut-

tuu luontainen kiinnostus avioliittoa ja lasten siittämistä 

kohtaan. He suostuvat tähän vain siksi, että laki sitä vaa-

tii. Heille riittäisi saada elää naimattomina yhdessä niiden 

kanssa, joita he rakastavat.”35

Kiintoisaa on, että tällaisessa suhteessa kasvatetut pojat siirtyi-

vät aikuisiksi vartuttuaan nimenomaan valtiolliseen elämään, 

joka arvotettiin korkeimmanasteiseksi statukseksi yhteiskun-

nallisessa hierarkiassa. Heistä oli tuleva todellisia fi losofi kunin-

kaita toisin kuin tässä nykyisessä työelämäksi kutsuttavassa alis-

tusrakenteessa, jossa meidät pakotetaan tahtomme vastaisesti 
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palvelemaan heteroseksuaalista tarpeentyydytystä. Naturalisti-
sille heteroarvoille rakennetun yhteiskunnan panttivangeiksi 
jouduttuaan monet homot luovuttavat ja hakeutuvat nykyisin 
pelkästään suorittaviin ammatteihin kuten partureiksi, puoti-
puksuiksi, köksäapulaisiksi tai lakimiehiksi, joiden tehtävien 
hoitamisessa ei tarvitse käyttää aivojaan.

Mutta Platonin aikana kaikki oli toisin. Miehisen rakasta-
jan (erastes) tavoite oli rakastettujen (eromenos) kasvattaminen 
poliksen täysivaltaisiksi jäseniksi (agoge) ja heidän henkisen 
hyveellisyytensä (arete) maksimointi. On todisteita siitä, että 
miehisen rakkauden ulkopuolelle jääminen arvotettiin sosi-
aalisen häpeän aiheeksi,36 eikä homoseksuaalisuus ollut aino-
astaan hyväksyttyä sellaisella kerjuun kautta aikaansaadulla 
tavalla, jota se on nykyisin, vaan miesten välinen seksuaalisuus 
oli kaikissa muodoissaan suositeltava osa sosiaalista elämää. Se 
sai oikeutuksensa siitä, että jumalatkin sitä harjoittivat, mikä 
osoittaa, kuinka olemusajattelusta vapaata sukupuolikäyttäyty-
minen lopultakin on.

Miesten välinen rakkaus on yliaistillista

”Filosofi  on sellainen, joka ei ymmärrä kirjoittavansa. Suoma-
lainen fi losofi  on sellainen, joka ei ymmärrä kirjoittavansa 
eikä osaa kirjoittaa”, sanoivat dekonstruktionistit 1980-luvulla. 
Nykyään meillä riittää pulaa myös lukutaitoisista fi losofeista. 
Tyypillisen ammattifi losofi n tavoin Juhani Pietarinen ei pysty 
ymmärtämään mitään vertauskuvallisesti, ja häneltä puuttuu 
myös suhteellisuudentaju. Hän tietää täsmälleen, mitä Platon 
tarkoittaa ajomiehen ja hevosvaljakon metaforalla. Hän tul-
kitsee Faidroksen myyttiä37 kirjaimellisen sanatarkasti katsoen 
sen olevan normatiivista kuvausta ”väkivallasta” ja ”mielihalu-
jen hallinnasta”.38 Tämän tulkinnan jälkeen hän katsoo syyttä-
västi homojen suuntaan ja alleviivaa, että kyse on homoeroot-
tisesta suhteesta, jolle tulee vain ”muusta riisuttu nautinnolli-
nen merkitys”.39

Pietarinen on taaskin onnistunut valjastamaan Platonista 
omien vankkureidensa vetopelin. Hän esittää Faidroksen sanat 
kielteisenä kannanottona homoseksuaalisuuteen. Hän reivaa 
asiaa niin, että varaukset, joilla Platon itse asiassa suojelee mies-
ten välisen seksin ihannetta, olisivat kielteinen kannanotto 
puolustettavaa asiaa kohtaan. Myös omat luonnehdintansa 

”oikeasta” ja ”väärästä” rakkaudesta sekä ”sairaalloisesta hulluu-
desta”40 (Platon ei käytä tarkalleen ottaen näitä käsitteitä) Pie-
tarinen arvottaa kannanotoiksi ihmisen terveystilaan!

Kun Platon kehuu rakkauselämän kiihkeyttä, seksuaali-
suutta ja intohimoisuutta, Pietarinen tulkitsee Platonia hete-
roseksistisesti näyttäen vihreää valoa heteroille. Kun Platon 
 pohtii intohimon karikoita, pitää Pietarinen selvänä, että kyse 
on silloin homoseksuaalisuudesta, ja hän näyttää punaista 
valoa homoille. Kysymys kuuluu, miksei liikenteenjakaja-
 Pietarinen salli Platonin kuvanneen ”oikealla ja väärällä” niitä 
ansoja, jotka ovat tunnusmerkillisiä kaikelle hektiselle  elämälle. 
Miksei hän myönnä, että Platon oli homojen kiimainen 
 kuningas?

Selitys on, että hänen protestiliikkeensä häviää Platonille. 
Hänen hevosensa niin sanotusti karkaa käsistä, vaihtaa suun-
taa, hirnuu, puree ja lopulta potkaisee häntä. Sitten se alkaa 
puhua: ”Kuule Juhani, tällä kertomuksella Platon osoittaa, 
että miesten välisen rakkauden alkuperä on transsendentaali-
nen silloinkin, kun taivaallinen rakkaus muuttuu aika ajoin 
maalliseksi. Hän ei kiellä keneltään sitä, mitä rahvas pitää suu-

rimpana nautintona, mutta osoittaa kylläkin, että miesten väli-
nen seksi on pohjimmiltaan yliaistillisen rakkauden kuvaa ja 
siihen nähden pelkästään toisarvoista ja toteuttavaa.”

Oliko alibi?

Me elämme modernissa tehokkuusyhteiskunnassa. Niinpä Pie-
tarinenkin arvioi rakkautta utilitaristisesti ”miten se saataisiin 
palvelemaan ihmisen parhaita pyrkimyksiä.”41 Itseensä viitaten 
hän lausuu, että ”Platonin käsitys eroksesta tulee hyvin lähelle 
sitä, mitä olemme aikaisemmin kutsuneet tahdoksi.”42

Totta on, että sukupuolielämää tarkasteltiin antiikin Krei-
kassa julkisen edun kannalta. Julkiseen etuun puolestaan lii-
tettiin fi losofi an harjoittaminen, mutta fi losofi an itsensä tuli 
olla hyötymisnäkökohdista vapaa. Koska fi losofi a samastet-
tiin miesten sukupuoliseen kanssakäymiseen, ei rakkauteen-
kaan yhdistetty mitään hyödyn tavoittelemista. Lisäksi on 
 väärin puhua tahdosta Platonin yhteydessä, koska antiikin 
Kreikassa ei tunnettu tahtomisen käsitettä. Myös asiasisällöl-
lisesti  Platonin käsitys rakkaudesta lähestyy mystiikkaa, jolle 
on ominaista tahtomisesta luopuminen. Rakkauteen voi liit-
tyä tiettyä päättäväisyyttä, mutta sitä ei voida kuvailla tahto-
tilaksi, koska rakkauteen ei liity vallan tavoittelua. Pietarisen 
käsitys heijasteleekin varmaan jonkun heteromiehen pyrintöjä, 
joiden avulla todellisuus valloitetaan niin kuin nainen valloite-
taan. Epäilemättä samasta on kysymys kirjoittajan katselmuk-
sessa kauneuteen:

”Platon katsoi, että eros-voiman ainoa luonnollinen tarkoi-
tus on silloin jälkeläisten tuottaminen, ja siitä erotettuna 
sukupuolinen kanssakäyminen ei liity lainkaan kauneu-
teen. Siksi homoseksuaalinen yhdyntä ei voi kuulua rak-
kauteen, ja yleensäkin ruumiillinen nautinto ilman kaune-
uden läsnäoloa tuottaa ajan mittaan pelkkää vahinkoa.”43

Näin Juhani Pietarinen kauneudesta. Miksi hänelle on tarpeen 
vängätä tätä heteroseksismiään estetiikankin yhteydessä? Oliko 
Platon hänen isänsä? Ehkä Pietarinen on puhkaissut vahin-
gossa silmänsä. Nyt hän ei näe, että Platonin fi losofi assa (kuten 
antiikin estetiikassa yleensä) kauneutta palvottiin nimenomaan 
alastomien poikien vartalossa, joiden ihailijat olivat tietenkin 
toisia miehiä. Miehen yhtymisellä naiseen oli kauneuden uusin-
tamistoimena pelkkä lajinsäilytyksellinen merkitys, mutta sii-
hen ei liitetty enempää myönteistä kuin kielteistäkään esteet-
tistä arvoa. Kauneus sinänsä on lähtöisin ideoiden maailmasta, 
se ei kausaalisesti seuraa heteroseksuaalisesta parittelusta, eikä 
sen pysyvyys ole sidottu vastakkaisten sukupuolten coitukseen 
toisin kuin Pietarinen väittää.

Lisäksi heteroyhdynnän välttämättömyys ei ole mikään 
luonnollinen välttämättömyys, vaan se oli ja on sosiaalinen 
normi. Tästä kertoo sekin, että antiikin Kreikassa miehiä jou-
duttiin taivuttelemaan makuulle naisen kanssa, mikä tapahtui 
asettamalla heteroseksuaalinen yhdyntä palkinnoksi sotasanka-
reille.44 Heteroseksuaalisen yhdynnän tematisoiminen erityis-
oikeudeksi osoittaa, että miehen yhtyminen naiseen poikkesi 
siitä, mitä ihmiset yleisesti tekivät ja halusivat. Tämäntapaiset 

”palkinnot” lienevät myös sukupuolimoraalia osoittavalta todis-
tusvoimaltaan samanlaista tingeltangelia kuin kaikki muukin 
sotilaspropaganda. Poikkeamista yleisestä käytännöstä osoittaa 
sekin, että heteroparittelua varten tarvittiin sosiaalipoliittisesti 
hyväksytty alibi. Lajinsäilytysstrategian militarisoiminen oli 
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ominaista enimmäkseen Spartan kaltaisille agraarivaltioille, ja 
Platon selittääkin kaksinaismoralismin syitä poliittisesti uskot-
tavalla tavalla: miesten välisestä ystävyydestä syntyy niin voi-
makkaita ystävyysliittoja, että ne ovat voimakkaampia kuin 
mikään paha, ja sen vuoksi hallitsijat ovat kieltäneet miesten 
väliset rakkaussuhteet eräissä barbaarisissa maissa.45

Eläintarinoita

Mystiseksi Platonin fi losofi assa jää muun muassa se, miten 
paljon miesten pitäisi naida, jotta homoeroottinen suhde olisi 
todella seksuaalinen. Hän ei pidä seksisuhteista lukua tai kir-
jaa, hän ei tee niistä tarkkaa defi nitiota, hän ei piirrä rakkau-
delle rajoja. Tältä osin hän menettelee päinvastoin kuin Pieta-
rinen, jonka asenne muistuttaa Platonia lähinnä yhdessä, tosin 
hämärässä ja etäisesti tunnistettavassa suhteessa: hän on luke-
nut Platonia aidon mystikon tavoin (myein, kreikk. = ’silmät 
kiinni’).

Vaikka Pietarinen myöntää eroksen aistilliset pyrkimyk-
set,46 hän ilman perusteita kiistää ne homoseksuaalisen rak-
kauden yhteydestä: ”Platon erottaa aidon eroksen sairaan into-
himon kyllästämästä väärästä rakkaudesta”.47 Hän tulkitsee 
Platonia niin, että ”Faidroksessa Sokrates katsoo homoseksu-
aalisen parittelun vastenmieliseksi yritykseksi ’himon vallassa 
astua ja siittää kuin nelijalkainen eläin’ (250e). Kyseessä on 
hänen mielestään ’luonnonvastainen nautinto’, koska luon-
nossa ei missään esiinny urospuolisten yhdyntää, ei edes villi-
eläimillä.”48

Totuus on, että Platonin fi losofi assa miesten vetovoimaa 
toisiaan kohtaan ja nuoria poikia kohtaan pidettiin nimen-
omaan luonnon (fysis) sanelemana.49 Lisäksi ei pidä paikkaansa, 
että Platon olisi arvottanut miesten välisen seksin ”luonnon-
vastaiseksi” sillä perustella, että urospuolisten yhdyntää ei esiin-
tyisi luonnossa. Platon ei ollut naturalisti, joka olisi käsittänyt 
’luonnon’ sellaisella heteroseksististä symboliikkaa ilmentävällä 
tavalla, jolla moderni luonnontiede tematisoi luonnonilmiöt. 
Rakkaus kaikkine muotoineen sisältyi olevaiseen, eikä olevai-
sessa (luonnossa) esiintynyt mitään luonnotonta. Paradoksaa-
lista on, että viitatessaan ”luonnollisuuteen” Pietarinen vetoaa 
itse asiassa luonnonlainomaiseen normiin, joka onkin jo ihmi-
sen oman kulttuurin tuote, kun taas ominaisuudet, joita esin-
tyy luonnossa itsessään, eivät voi olla alkuperäisesti ”luonnon-
vastaisia”.

Lisäksi ei ole yksiselitteistä, pitääkö luonnon ilmiöiden 
olla inhimillisen toiminnan normi. Platon viittaa luonnolli-
suuteen sekä ruumiin nautintoja oikeuttavin että niistä varoit-
tavin argumentein, eikä yleiskreikkalainen kohtuullisuuden 
periaatekaan ilmaissut sukupuolinormistoa sinänsä. Se liittyi 
ihmisen ja luonnon suhteeseen, joka on ollut yleisinhimilli-
sesti rasitteellinen. Asian voi sanoa niin, että koska miehen ja 
naisen välinen liitos koettiin juuri tällaiseksi vaivojen kyllästä-
mäksi seurausten sietämiseksi, ei miesten keskinäisiä suhteita 
haluttu leimata naturalistisin käsityksin. Miesten sukupuoli-
suhteet koettiin myös itsessään arvokkaammiksi päämäärien 
fi losofi suuden vuoksi, ja Pietarisen esiin nostamaa eläinanalo-
giaa tukee onneksi enää vain se semanttinen tosiasia, että mie-
hen ja naisen yhdynnästä käytettiin samaa sanaa kuin eläin-
ten parittelusta, kun taas urospuolisten sukupuolisuhteille oli 
kokonaan oma terminologiansa.50

Käyttäessään metaforaa ”astua ja siittää kuin nelijalkainen 
eläin” Sokrates ei oikeastaan puhukaan homoseksuaalisuudesta, 

kuten Pietarinen oman kynäilynsä kurveissa väittää. Sen sijaan 
kyseisessä Faidroksen kohdassa miesten välisen rakkauden muo-
dot halutaan kokonaan erottaa heteroseksuaalisen parittelun 
motiiveista. Kertoja ensinnäkin arvottaa intohimon vallassa 
suoritetun seksin varoittavilla varauksilla ja toiseksi välttää siir-
tämästä heteroseksististä yhdyntäkäsitystä sellaisenaan homo-
seksuaaliseen kontekstiin: seuraksena olisi rakkausuhteen ryvet-
tyminen, ajatuminen kurjuuteen ja kuraan. Täsmällisesti 
ottaen kyseessä ei ole myöskään Sokrateen henkilön kautta auk-
torisoitu mielipide, koska lainaus on Sokrateen siteeraamasta 
puheesta.51 Tekstin kokonaiskontekstin huomioon ottaen tätä 
Faidonin kohtaa voi tulkita niin, etteivät dialogin näennäisesti 
seksuaalikielteiset arvotukset kohdistu enempää homo- kuin 
heteroseksuaaliseen rakasteluun sinänsä vaan kaikkeen sellai-
seen sukupuolisuuteen, josta puuttuu fi losofi nen merkitys.

Mitä tulee ”urospuolisten yhdyntään”, korjattakoon vielä 
yksi väärinkäsitys. Jo sellainenkin tuore ajattelijapersoonalli-
suus kuin Urpo Harva tiesi Pietarista paremmin. Näin hänen 
argumenttinsa miellyttää naturalisteja:

”Ihmisen seksuaalielämä eroaa eläinten seksuaalielämästä 
vain siinä, että ihmisen seksuaalielämään saattaa kytkeytyä 
eroottinen rakkaus. (...) Alemmat eliöt lisääntyvät jakau-
tumalla kahtia, ja vain korkeammalla taholla syntyy suku-
puolisuuden ilmiö. Tällöin toiset yksilöt ovat koiraita ja 
toiset naaraita. Kaikilla eliöillä on kuitenkin ns. biseksu-
aalinen potenssi. (...) Homoseksuaalisuutta ilmenee sekä 
ihmisillä että eläinkunnassa.”52

Sikäli kuin omat vaatimattomat havaintoni pitävät paikkaansa, 
voin vahvistaa toteamuksen paikkaansapitävyyden. Taloyh-
tiömme eräässä huoneistossa asuu nimittäin kiltti manches-
terinterrieri, jonka omistajan tavoitimme kerran takapihalta 
paheksumasta tuttavalleen, että myös hänen Derrida-koiransa, 

”joka ei tunne kiinnostusta naaraisiin, on alkanut tehdä tuota 
samaa”. Ja tämä tarina on tosi. Homoseksuaalisuutta tavataan 
siis myös älyllisesti kehittyneimmillä luontokappaleilla, joilla 
voi esiintyä symbolifunktiota ja merkitysten ymmärtämistä: 
rakkauden päämäärä on silloin fi losofi nen.

Mieskulttuurin kunnia

Platonin käsityksen mukaan miesten välinen seksuaalisuus on 
aivan yhtä asiaankuuluvaa ja luonnollista kuin oma lähtökoh-
tansa eli fi losofi akin, katsoipa asiaa miltä kannalta tahansa. 
Harhaan johtavat tulkinnat platonisen rakkauden eteerisyy-
destä ja seksuaalikammosta johtuvat ideologisesta vieraantu-
neisuudesta, jota hyödyntäen kristilliset survival-tendenssit 
ovat pyrkineet kuolettamaan Platonin ajattelusta sukupuolen 
sisäisen merkityskonstituution ja fi losofi an välisen yhteyden. 
Homoseksuaalisuuden mukana on onnistuttu kukistamaan 
myös olennaisin osa Platonin tekstien kaikkea eroottisuutta. 
Tämä ei ole ollut pelkkä seksuaalipoliittinen kannanotto, vaan 
tarkoituksena on ollut tappaa miesten itsenäinen subjektin-
muodostus, sukupuolinen vapaus sekä kukoistava kulttuuri 
ja alistaa sukupuolisuus pelkästään käytännöllisille intresseille. 
Samalla on riistetty platonisen mieskulttuurin ymmärtämi-
seltä viimeisetkin rahkeet. Filosofi a itsessään olisi ylivoimai-
sesti seksikkäin tiede. Sen keskeisaineistoa ovat älyn ja aistisuu-
den yhteydet, yleinen elämyksellisyys, elämän värikylläisyys 
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ja dolce vita. Tätä tosin ei akateemisten fi losofi en myyrälau-

masta enää millään erota.

Ksenofonin mukaan Sokrates piti siunauksena sitä, että 

ihminen toisin kuin eläimet, on seksuaalisesti aktiivinen 

ympäri vuoden. Astuessa ja siittäessä kuin nelijalkainen eläin 

voi toisinaan löytää tryffelin. Sen sijaan Pietariselle tuntuu ole-

van välttämätöntä naulita omia kantojaan ikään kuin hän jan-

kuttaisi jotain päinvastaista käsitystä vastaan: ”Eikä mikään 

muu kuin seksuaalinen yhdyntä miehen ja naisen välillä voi 

taata ruumiillisen kauneuden pysyvää läsnäoloa, ja siksi se on 

eros-suhteen välttämätön osa ja ilmentää aidosti ja oleellisella 

tavalla platonista rakkautta.”53

Hyvä lukija! Koska selitetyt vitsit eivät ole hauskoja, sanon 

asian suoraan, aivan niin kuin Juhani Pietarinen: hän on omis-

tanut teoksensa ”keskimmäiselleen”54, ja omakin käteni on kir-

joittamisesta kipeä. Esipuheensa hän päättää hieman liioittele-

vaan suositukseen ”Kustavissa heinäkuussa 1996”.55 Näin teh-

dessämme en katso olevani myöhässä, mutta jos olen syyllisty-

nyt jaariutukseen, on se muiden kuin Platonin syytä. Miksi 

jatkaisin tätä uuvuttavaa dialogia? Miksi toistaisin monologia? 

Miksi ruoskisin kuollutta hevosta?

Filosofi an ja poikarakkauden avioliitto

Kreikkalaisen mieskulttuurin jäljille pääsemme, kun negee-

raamme Pietarisen tekstin ja kirjoitamme hänen väitteidensä 

päälle. Filosofi assa käy usein niin, että mitä konkreettisem-

masta asiasta puhutaan, sitä käsittämättömämpi on asian teore-

tisointi. Platon itse oli kuitenkin hyvin konkreettinen. Selitet-

täessä hänen tekstejään subliimeiksi myyteiksi kadotetaan nii-

den tosiasiallinen todellisuudentajuisuus. Nykyaikana, jolloin 

fi losofi t vain harvoin onnistuvat puhumaan tärkeistä asioista 

selkeästi, tarvitaan mieleenpalauttamista. Minkälaista miesten 

sukupuolielämä lopultakin oli, ja miten se liittyi fi losofi an 

ihanteeseen? Platonin ajattelu on edelleen niin esimerkillistä, 

edistyksellistä, kirkasta ja läpivalaisevaa, että hänen fi losofi ansa 

tutkimista voi pitää riemukkaana paluuna erääseen kauan sit-

ten menetettyyn tulevaisuuteen.

Filosofi an ja homoseksuaalisuuden pyhä avioliitto sisältää 

neljä kulmakiveä: 1) merkitysten oppiminen on kokemuksel-

lista, 2) ymmärtäminen toteutuu parhaiten saman sukupuo-

len sisällä, koska merkitykset opitaan yhtäläisen kehollisen 

kokemusmaailman välityksellä, 3) merkitykset ovat sukupuo-

lisidonnaisia ja 4) merkityksen projekteja, kuten fi losofi aa, 

leimaa homososiaalinen sukupuolittuminen. Platonin fi losofi -

assa oli kyseessä nimenomaan mieskulttuurin gloria, ja sosi-

aalisen elämän tärkeimmäksi tehtäväksi arvotettiin sukupuo-

len yhteisessä merkityskonstituutiossa kiteytyvän miesenergian 

uusintaminen.

Tästä antaa kuvaa pedagogiikka: kasvatus samoin kuin 

koko älyllinen todellisuus oli kiinnitetty homoseksuaalisen rak-

kauden ympärille. Myös kreikan kielen sana paideia, joka tar-

koittaa kasvatusta, perustuu poikarakkauden ideaan juontaen 

juurensa ’poikaa’ tarkoittavasta sanasta pais. Poikarakkautta 

leimasi tietty roolijako, mutta se ei ollut alistava tai keino-

tekoinen. Sen sijaan suhteen tuli olla viriili ja samalla pasto-

raali intellektuaalinen suhde, joka tähtäsi osapuolten hyvään 

ja jossa saavutettu asema ei perustunut olemukseen vaan saa-

vutettuun ansioon. Kasvattajina toimivat vain henkisen ja ruu-

miillisen suorituskykyisyytensä osoittaneet miehet. Platon kat-

sookin, että pederastinen suhde oli kiinteämpi ja läheisempi 

kuin miehen ja naisen 

välinen avioliitto, koska 

siihen liittyi sivistyksel-

linen tavoite, joka mie-

hen ja naisen suhteesta 

puuttui.56 Kasvatussuh-

teen tehtäväjakoon liit-

tyi, että rakastajan oli 

oltava rakastettua van-

hempi; yleensä parinkin 

vuoden ikäero oli tar-

peeksi. Hänen oli oltava 

omassa toimessaan eetti-

nen, esimerkillinen ja fi losofi seen asenteeseen kannustava, kun 

taas rakastetun osa oli huolehtia riittävän motivaation yllä-

pidosta ja haasteen tarjoamisesta kasvattajalle. Platonin aja-

tusta kuvastaa myös tietty gay village -idean ennakointi. Sen 

mukaan kaupunkia olisi helpompi hallita, jos asukkaina olisi 

vain pederastisessa suhteessa eläviä miehiä.57 Platonin teoriat 

kaupunkivaltiosta sisältävät selkeän manifestin homoseksuaa-

lisen yhteisön ja elämäntavan puolesta, vaikka hänen utopioi-

densa seksuaalipoliittinen sisältö on jäänyt myöhempien val-

tioviisaiden sisälukutaidolta näkymättömiin.

Miehen elämänkaareen kuului olla ensin rakastettuna ja 

sitten rakastajana, mutta suhteen sisällä roolit eivät voineet 

vaihtua. Tätä kuvastavat parhaiten Sokrateen ja hänen ystävi-

ensä suhteet. Pederastista alkuperää oleva liitos kesti koko iän, 

ja sama mies saattoi olla yhtä aikaa sekä itseään nuoremman 

rakastajan aktiivinen rakastaja että oman mentorinsa rakas-

tettu. Pelkän passiivisen roolin jatkumista aikuisiälle pidettiin 

fi losofi sen suhteen latistumisena.

Pederastiaa edistävänä ympäristönä toimi varsinkin koulu, 

gymnasion, jonka liepeillä miehet saattoivat tavata poikia ja 

hakea heidän joukostaan rakastettua. Kuten teologi Martti 

Nissinen todistaa, he olivat usein niin kiimoissaan, että poi-

kia saattamassa piti olla miesorja, paidagogos, jonka tehtävä 

oli varjella heitä hyväksikäytöltä ja epämääräiseltä seuralta.58 

Kaiken kohtuuden huomioon ottaen tämä olikin paikallaan. 

Urheilukentillä ja stadioneilla, joissa ruumiinharjoituksia suo-

ritettiin alastomana, jouduttiin aikuisten pääsyä tiloihin suo-

rastaan rajoittamaan, eikä ollut puhettakaan, että kilpailut oli-

sivat olleet avoimia myös naiskatsojille.

Pederastia on etiikkaa

Pederastialla eli poikarakkaudella ei ollut antiikin Kreikassa 

sellaista kielteistä merkitystä, jonka perheenäidit ja julkinen 

sana nykyisin liittävät ”pedofi liaksi” nimittämäänsä yhtey-

teen. Homojen lyömistä ei pidetä sinänsä enää kovin muodik-

kaana, mutta uutisotsikoita valtaavassa namusetäjahdissa lie-

nee edelleen kyse agraarisen homokammon siirtämisestä per-

heen ulkopuolisiksi koettuihin objekteihin, kun vihantäytei-

nen mieli etsii kohteekseen ”pedofi ilin”. Huomionarvoista 

nykyajan pedofi iliskandaaleissa onkin aikuisten oma asenne, 

jossa kanavoituu heteroperheiden sisäinen ahdistuneisuus ja 

insestisien yllykkeiden torjunta, kun isät rakastuvat tyttäriinsä 

ja äidit roikkuvat poikiensa munissa kiinni. Ja tämän kaiken 

keskellä kukaan ei tietenkään kysy, minkälaista väkivaltaa 

homonuorille tehdään virallisen kasvatuskoneiston piirissä yrit-

tämällä taivutella heitä heteroseksuaalisen elämäntavan mukai-
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siin arvoihin ja käytäntöihin niin kouluopetuksessa kuin taka-
pihojen akatemioissa.59

Mutta platonisen mieskulttuurin suloisessa sylissä nuoret 
miehen taimet olivat turvassa ämmämafi an vahingollisilta vai-
kutuksilta. Pederastia ei ole sama asia kuin pedofi lia. Rakas-
tettu saattoi olla joskus hyvinkin nuori teini-ikäinen poika, 
mutta suhteeseen ei liitetty mitään kielteisiä merkityksiä eikä 
tahdonvastaisuutta. Päinvastoin: sosiaalisen häpeän aiheeksi 
koettiin se, jos poika ei kelvannut miehisen rakastajan rakas-
tettavaksi.

Nuorten miesten suosion tavoittelemisesta käytettiin met-
sästämiseen liittyviä metaforia, heitä suorastaan jahdattiin, ja 
heitä houkuteltiin lahjoilla. Tällainen nuori oli tosin ikänsä 
puolesta jo aikuisuuden kynnyksellä muistuttaen yhtä hyvin 
pulmusen puhtoista Nathanin roolihahmoa televisiosarjasta 
Queer as Folk kuin kukoistavimpaan kukkeuteensa puhjen-
nutta adonista Oscar Wilden romaanista Teleny. Pidimmepä 
tästä tosiasiasta tai emme, mutta Platonin aikalaiset todistavat 
vahvasti suhteiden olleen intohimoisia seksisuhteita. Muiden 
muassa Kharmides kertoo, mikä kohu syntyi, kun erityisen kau-
nis poika ilmestyi paikalle, jossa oli paljon miehiä koolla.60

Suosittu poika oli monen rakastajan piirittämä ja saattoi 
valita useammasta kilpailijasta. Seksisuhteeseen ei siis liitetty 
mitään halveksintaa, kunhan se liittyi ”hyvämaineisiin poikiin” 
(agathoi). Nämä suhteet olivat pitkäaikaisia, ja ne legitimoi-
vat miesten toveruutta myös aikuisuudessa. Platonin Kreikassa 
miesten seksillä oli osapuolten integraatiota edistävä merkitys 
toisin kuin tässä nykyajan dekadentissa kulttuurissa, jossa mie-
het urheilevat ja saunovatkin yhdessä vain järjestääkseen kidut-
tavia löylykilpailuja, tuottaakseen pahaa oloa ja todistellakseen, 
ettei heillä ole toisiaan kohtaan ainakaan seksuaalisia intohi-
moja. Ponnistusten kohdistuessa homososiaalisen identiteetin 
torjumiseen ei ole ihme, miksi nykyajan heteroseksualisoitu 
mies kuvataan tutkimustenkin taholla eräänlaiseksi puolipult-
sariksi ja surkioksi aivan niin kuin Juha Siltalan kirjoituksissa, 
ja miksi perheenisien haavoja renttuuden representaatioilla jat-
kuvasti suolataan.

Mutta Platonin Kreikassa fi losofi an näkeminen ”kilpai-
luksi” tai ”peliksi” koettiin mielivallan (hybris) ilmaisuksi. Jos 
mies kävi kauppaa fi losofi alla, häntä kohtasi sama halveksinta 
kuin puhetaidonopettajia, jotka ottivat opetuksistaan maksun, 
ja yhtä lailla asennoiduttiin prostituutiota harjoittaviin ”ratto-
poikiin” (pornoi). Tehdessään rakkaudella kauppaa mies samas-
tettiin naiseen, orjaan ja ulkomaalaiseen, ja muiden muassa Ais-
khines kertoo, miten tämäntapainen peliteoreetikko menetti 
heti oikeutensa toimia julkisissa viroissa, ja häntä rangaistiin 
pikaisesti kuolemalla.61

Panemisen fi losofi a

Filosofi t ovat uhranneet paljon aikaa ja vaivoja ’lihan’, ’ruumiil-
lisuuden’, ’kehon’ ja ’aistimellisuuden’ selvittelyille, kun taas 
panemisen fi losofi aa on tutkittu historian kuluessa huomiota 
herättävän vähän. Panemisessahan kaksi tai useampia kehoja 
yhtyy, ja ihmiset tulevat, kuten Raamatussakin kauniisti sano-
taan: ”yhdeksi lihaksi”. Panemisen myötä lähestytään keholli-
sen intersubjektiivisuuden ydintä, ja näin on, ajattelipa asiaa 
homo- tai heteroseksuaalisen yhdynnän kannalta.

Antiikin Kreikassa panemisen merkitykset olivat vähem-
män yksilöllisiä kuin esimerkiksi aisti-iloisella 1800-luvulla, 
jonka kuluessa kyky, halu ja oikeus sukupuoliaktiin alettiin 

yhdistää yksilön eriytymiseen, subjektiksi tulemi-
seen, täysivaltaistumiseen sekä emansipaatioon per-
heestä, sukulaisista, säädyistä ja kirkosta. Kyseessä 
oli ihmisen omaa yksilöllisyyttä vahvistava akti. 
Eräin edellytyksin voi samaa sanoa kaikesta miesten 
välisestä seksistä aikakaudesta riippumatta, mutta 
Platonin Kreikassa miesten seksiin liittyi merkityk-
siä, jotka olivat myös päinvastaisella tavalla initiaati-
onomaisia. Vapautuminen tapahtui usein varta vas-
ten järjestetyissä juhlissa, eikä niiden päämääränä 
ollut niinkään yksilöksi eriyttäminen kuin miehi-
sen identiteetin vahvistaminen osaksi jo integroi-
tunutta ryhmää. Seksuaali-identiteetti oli omalla 
tavallaan kollektiivinen, mistä antaa kuvaa suku-
puolinautintojen toimeenpano.

Muiden muassa Bethe, Cartledge ja Vanggaard 
kertovat kokonaisista seksuaaliorgioista, joilla oli 
tarkkaan säädelty merkitys sukupuoleen vihkimi-
sen rituaalina. Näissä miehuuskuntoisuuden pääsy-
kokeissa hyveet ja sankaruus (arete), joiden uskot-
tiin asuvan siemennesteessä, siirrettiin anaaliyhdyn-
nän välityksellä aikuisuuden kynnyksellä oleviin 
miehiin.62 Näin heistä saatiin seksuaalisesti entistä 
suorituskykyisempiä, ja he olivat valmiita jatkamaan 
vanhemmilta miehiltä saamaansa fi losofi sta kutsu-
mustehtävää. Tapahtuman maskuliinisuutta kuvaa 
sekin, ettei rituaalin ihannepoika ei ollut hento ja 
tyttömäinen H&M-poika vaan nimenomaan stud-
rakenteinen atleettityyppi.63 Samaa ilmentää myös 
Platonin oma nimi, joka sekin tarkoittaa viriiliä, 
leveäharteista miestä.

Miesten seksi oli ja on anatomisten seikkojen 
vuoksi selvästi peniskeskeisempää kuin naisen ja 
miehen välinen seksi, ja siihen liittyy kaikkea, mitä 
miehet voivat tehdä, kuten runkata, naida ja ottaa 
poskeen. Varsin suosittuja olivat niin sanottu rei-
siyhdyntä ja peniksen kiihottaminen käsin yhdis-
tettynä molemminpuoliseen suuseksiin.64 Heterot, 
jotka ovat tulkinneet tilannetta omasta lähetyssaar-
naajanäkökulmastaan, ovatkin kenties luoneet mies-
ten välisestä seksistä liian panokeskeisen kuvan, 
mikä ei toisaalta tarkoita, että miesten seksi olisi 
ollut vähemmän fantastista, hekumallista tai hei-
kommin innostavaa.

Miesten välisen seksin ensisijainen ja ainoa 
tarkoitus oli kruunata edistys fi losofi sen opinkäyn-
nin tiellä, mutta sivuseurauksenaan se saattoi kyl-
vää mielihyvää myös heteromiehen ja -naisen rooleja varten. 
Nekin miehet, joiden elämänkaaressa heteroseksuaalisuus näyt-
teli osaa, olivat oppineet, miten miehen saattoi kokea omana 
rakastajana. Onkin sanottava, ettei naisen kanssa puuhaste-
lussa voi oikein onnistua, jos ei ole ensin maannut toisen mie-
hen kanssa selvittääkseen, miltä miehen kanssa oleminen tun-
tuu. Toisaalta monet heteronaiset tunnustavat, että he mielel-
lään panisivat omia aviomiehiään, jos heillä vain olisi, millä 
tehdä se.

Miesten seksi oli symbolista interaktiota parhaimmillaan, 
kun eleet, vuorovaikutus ja kieli voitiin koodata yhteiseen 
kokemusmaailmaan. Se oli oman itsen löytämistä, sukupuo-
leen samastumista ja itsetuntemuksen haaste. Tässä kaikessa 
ruumiin kokemuksilla oli tärkeä osa, kun koulutettava oppi 
sanojen ’nautinto’, ’taivaallisuus’, ’intohimo’ ja ’täyttymys’ 
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merkityksen. Sukupuolen sisällä voidaan puhua eräänlaisesta 
”kieliuniversalismista”.

Kauneudesta

Vaikka miesten välisen rakkauden pontimena olivat muita 
kiintymyksen muotoja enemmän juuri kauneuden yleispäte-

vät ideat, ei platoninen rakkaus ollut ”epäpersoonallista”.65 
Sukupuolinen rakkaus sai voimansa hyveen, viisauden ja kau-

neuden ideoista, mutta todellistuakseen tämänpuoleisuudessa 
piti rakkaudella olla lihallinen kohde. On vaikea ajetella, että 
esimerkiksi Sokrateen rakkaus oppilaitaan kohtaan olisi ollut 
jollakin tavoin ”persoonan kieltävää”. Sen sijaan rakkauden 
yleispätevästä luonteesta seurasi, ettei rakkaus koskaan voinut 

kohdistua vain yhteen nuorukaiseen vaan mahdollisimman 
moneen, joskus suorastaan kaikkiin, mikä oivallisella tavalla 
valaisee myös homoseksuaalisen rakkauden olemusta.

Platonille ideat olivat tuonpuoleisia, mutta transsendentti 
oli hänelle transparentti. Ideat olivat eläviä, ja kauneus sai 
ilmaisunsa kauniiden poikien vartalossa, jossa näkyvän kau-

neuden aistiminen ohjasi aste asteelta immanentin maailman 
objekteista kohti kauneuden itsensä ymmärtämistä. Taivaalli-
sella tiellä eteneminen oli tietenkin mahdollista vain fi losofi an 
osoittaessa suuntaa, ja ideoiden saavuttamisen kokemukselli-
suudesta kertoo seikkaperäisimmin Valtio-kirjan vertaus, jossa 
luolasta vapautetut vangit kohoavat vaihe vaiheelta valoon 
kohti ideoiden selkeää oivaltamista.66 Induktiivisen tai deduk-

tiivisen päättelyn asemasta Platonin menetelmänä voikin pitää 
abduktiota, jossa kontemplatiivinen viisaus ja aistien kautta 
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hankittu varmuus vahvistivat toisiaan. Niinpä myös ymmärtä-

minen oli aina kokemuksellista, ja näin sanoessani en puhu 

vain teoreettiselta vaan myös käytännöllisen elämän kannalta.

Olen itse ja omakohtaisesti toteuttanut aistillisen ja ideaa-

lisen yhdistävää platonista rakkautta, mikä Platonin termein 

ilmaistuna on perehtymistä rakkauden suuriin mysteereihin. 

Olen saanut mystisessä yhtymyksessä katsella, tuntea ja mais-

taa ideoiden puhtaita muotoja. Olen silmittömän kiihkon val-

lassa syleillyt ja hekumoinut kauneuden sulaa täyteläisyyttä. 

Olen ratsastanut parivaljakolla, ja olen nauttinut rakkauden 

ambrosiaa ja nektaria kuin jumalien seurassa konsanaan. Olen 

antanut intohimon lähteiden pulputa ja suitsuttaa elämän rai-

kasta eliksiiriä. Olen kohonnut kerubien lahjoittamin siivin 

ja rakkauden jäntevällä aseella astunut intohimon syvyyksiin, 

aina nautinnon perimmäisille äärirajoille ja äärimmäisille peru-

koille asti. Mutta täydellisen tyydytyksen on minulle suonut 

vasta fi losofi nen yhtyminen kauneuden ideaan itseensä ja siitä 

seurannut jatkuvan kyltymättömyyden tunne. Eikä mikään 

näistä enkelten lahjoittamista nautinnoista olisi toteutunut ja 

käynyt päinsä ilman rakastavien miesten ystävyyttä.

Dualismien olemus

Vaikuttavinta, mitä nykyaikainen seksitutkimus on saanut 

aikaan, on se, että nyt myös sukupuoliasioista osataan kes-

kustella asiallisesti. Ennen oli tapana, että papit, piispat ja 

muu lukeneisto varasi epäasialliset keinot yksinomaan itsel-

leen. Tästä johtuvan koston pelossa on seksuaalivähemmistöt 

taivuteltu vaatimaan asiallista argumentaatiota sekä itseltään 

että toisilta. Samalla ne on pakotettu jo etukäteen luopumaan 

samoista retorisista keinoista, jotka ennen olivat ominaisia 

homojen vastaisille liikkeille. Tilalle ovat astuneet fi lologiset ja 

teologiset sananselittäjät, jotka ovat kiskoneet antiikin jättiläi-

siltä ja heidän oppilailtaan hampaat suusta.

Keskustelun melskeisiin uitettu asiallisuusvaatimus on osoit-

tautunut salakavalasti myös argumentaatioresurssien rajoit-

tamiseksi ja niiden mahdollisuuksien kaventamiseksi, joilla 

totuus saadaan julki. Tehokasta on, että seksuaalivähemmis-

töt eivät nykyään ainostaan tyydy asiallisen keskustelun puit-

teisiin, vaan ne on suorastaan ehdollistettu vaatimaan asialli-

suutta opettamalla, että asiallisuus, joka ennen oli täysin kiel-

lettyä, on nyt jokaisen ihmisen oma etu. Tämä kiitetty kehitys 

on merkinnyt semanttisten voimavarojen pienentämistä, kie-

len ja kulttuurin köyhtymistä, yleistä merkityspulaa ja eri elä-

mäntapoihin liittyvien erojen epäterävöitymistä, kun ketään 

ei saa selvästi kehua, eikä ketään saa haukkua lyttyyn.

Onneksi Platonin fi losofi a on niin kirkasta ja kukoistavaa, 

niin pohjattomasti uusiutuvaa ja niin tyylipuhtaasti puskuroi-

tua, ettei sen viisaus koskaan tyhjene tähän. Platonista riittää 

luettavaa vielä kauan sen jälkeen, kun sekä hänen kriitikkonsa 

että puolustajansa, niin vastustajat kuin taustatuenkin etsijät, 

ovat haihtuneet taivaan tuuliin.

Suhtautuminen homoerotiikkaan ilmentää fi losofi an avoi-

muutta ja keskustelukykyisyyttä. Ei ole tavatonta, että moderni 

fi losofi  ratsastaa julkisuuden valokeilaan homoesteettisen 

pukeutumisen kautta poikarakkaudesta laulamalla. Ei ole har-

vinaista, että lapset kysyvät jo vanhemmiltaan ”Äiti, ovatko 

fi losofi t niin kuin Saukkosen setä?” ja vanhemmat tiedustele-

vat jälkeläisiltään: ”Poikani, ovatko ne fi losofi t siellä yliopis-

tolla varmasti naimisissa?”

Homoesteettistä spiritualitettiä vastaan on hyökätty pääasi-

assa kahdelta suunnalta. 

Toisaalta asialla ovat 

olleet niin sanotut näen-

näis trans sendentalistit, 

jot ka ovat noudatelleet 

opetuksissaan viisauden 

rakkauden ja aistillisen 

rakkauden erottelua ja 

joiden kaupittelema ide-

ologia yhdistyy kristil-

listen eheytysliikkeiden 

maailmankuvaan.67 Toi-

selta puolen ovat oppo-

sitioasemassa olleet naturalistit ja pragmatistit, joiden harjoit-

tama valtafi losofi a samastuu heteroseksuaalisen massakulttuu-

rin arvoihin riistäen fi losofi alta miesten välisen rakkauden 

ja henkisten päämäärien yhteenkuuluvuuden. Naturalismi ja 

pragmatismi näyttäytyvätkin lähinnä heteroideologioina, joi-

den kautta heteroseksuaalisen merkitysuniversumin sovinnais-

arvot yhdistetään käytännön kysymyksiin. Kaj Kalin on sano-

nut osuvasti, että ”jos virallista arvostusta nauttiva heterosek-

suaalisuus on empirismiä, on siihen vertautuva homoseksuaali-

suus fenomenologiaa”.68 Tiedeyhteisöä hallitsevien perinteiden 

seksistisyys on kirjoitettu fi losofi sten asenteiden sisään.

Tämä näkyy myös Platonin fi losofi an tutkimisessa. Plato-

nia on elättänyt juuri hänen kiistanalaisuutensa ja se, mitä 

hänen tutkimisensa kautta oikeastaan artikuloituu. Hänen 

kiinnostavuutensa motiivit ovat meille yhtä ilmeiset kuin ne 

ovat hänen tutkijoilleen piilotajuiset. Käytännöllisille arvoille 

elämänsä perustava fi losofi  toimii kuin paholaismies, joka on 

tyypillinen välitilan eksistentti. Hänen intressinsä ovat fi losofi -

set, mutta hänen lihansa vetää kohti maallista, materia(a) ja 

naista, eikä hän koskaan pysty tavoittamaan fi losofi sissa pyr-

kimyksissään sellaista myytinomaista täydellisyyttä, joka oli 

muiden muassa Platonille tyypillinen. Rakentamalla myytti-

sen kertomuksen päälle oppia hän ei myöskään pysty kuvaile-

maan rakkauden universaalia olemusta sellaisella epäsukupuo-

lisidonnaisella tavalla, joka oli ominainen esimerkiksi Barthe-

sille, Ficinolle ja Weilille.

Platonista on olemassa useita oikeudenmukaisia tutkimuk-

sia, joissa homoseksuaalisuudelle annetaan se asema, joka 

sille historiallisesti kuuluu. Lisäksi on suuri määrä tulkitsevaa 

kirjallisuutta, jossa pohditaan, miten Platonin fi losofi a on 

perustanut seksuaalivähemmistöjen identiteettipolitiikkaa eri 

aikoina.69 Suomen kielellä Platoniin pääsee tutustumaan esi-

merkiksi Saara Liljan70 ja Juha Varton71 tutkimusten kautta. 

Myös luku ”Kreikka ja Rooma” Martti Nissisen teoksessa vuo-

delta 1994 on valaiseva samoin kuin Juha Sihvolan monet kat-

saukset kulttuurimme lähteille.
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