
Naisellisuutta ja miesmäisyyttä
Seurauksena eri sukupuolien 

erilaisesta kasvatuksesta on 
yleensä totuttu vaatimaan eri
laisten tapojen noudattamista 
miehiltä ja naisilta, sekä yksi
tyis- että seurapiirissä. Joita
kuita poikkeuksia lukuunotta
matta naistenkin keskuudessa 
suvaitaan miesten toisinaan hie
man karskia esiintymistapaa. 
Ajatellaan näet heidän olevan 
vain miehiä, joilta ei voida pa
rempaa odottaakaan. Mutta sa
malla kun näin annetaan anteek
si miehille, sitä vikkelämpiä ol
laan arvostelemaan naisen sa- 
mallaista käytöstä. Heti syyte
tään häntä miesmäisyydestä. En 
tällä tahdo puolustaa kehitty
mättömästä käyttäytyviä naisia, 
vaan tarkoitukseni on osottaa, 
että rumat tavat ovat aina ru
mia, esiintyköönpä ne sitten nai
sissa tai miehissä. Ajatellaanpa 
esim. naista, jonka esiintyminen 
on ylimielistä ja käytös epämiel
lyttävää ja kankeata. Kaikki sa
novat hänen olevan miesmäisen. 
Mutta ei vähääkään ajatella, et
tä ei käytöksen hiomattomuus 
erittäin miessukupuolen ominai
suuksiin kuulu. On vaan totut
tu niin luulemaan. Ja tämä yk
silöitten tottumus muodostaa ylei 
sen mielipiteen, jonka ankaran 
arvostelun alaiseksi nainen jou
tuu paljon pienemmistä seikois
ta kuin mies. Siis yleisen mie
lipiteen mukaan on se nainen 
miesmäinen, joka noudattaa ta
poja, jotka yleisen mielipiteen 
mukaan kuuluvat ainoastaan 
miehille,

Mutta minkäslainen on sitten 
naisellinen nainen? Nykyään 
ihmisillä yleensä on hyvin hul
lunkuriset käsitykset naiselli
suudesta. Heidän mielestään to
della naisellisen naisen on en
siksikin oltava arka ja pelkuri, 
joka ei hi tuistakaan uskalla poi
keta patriarkoilta perityistä sää
döksistä. Myöskin on tavatto
man naisellista sydäntävihlo- 
vasti kirkasta pienimmänkin säi
kähdyksen satuttua. Eikä nai
selliselle naiselle ole ollenkaan 
sopivaa puhua vakavista, ajatuk
sen terävyyttä kysyvistä aineis
ta, eikä yleensä ensinkään käyt
tää järkeänsä mihinkään tosityö- 
hön. Päinvastoin naisellisuuteen 
kuuluu turhien mitättömyyksien 
laverteleminen, lähimäisensä par 
jaamiaen, pukujen ja hiuslaittei- 
den arvosteleminen, vartalon ku
ristaminen mahdollisimman luon
nottomaksi, näyttääkseen ‘‘muo
din mukaiselta" ym. typeryyttä 
kuuluu meidän päiviemme por
varilliseen naisellisuuteen. Van
hoillisen yläluokan taholta ovat 
tällaiset käsitykset levinneet a- 
lempiin, s. o. työläispiireihinkin. 
Vieläpä itse sosialistisissakin pii
reissä suuressa määrin ollaan 
yleisen mielipiteen orjia. Nai
nen, joka esim. yhteiskunnalli
sissa asioissa omaa sukupuolen
sa yleisistä käsityksistä poikkea
van, horjumattoman vakaumuk
sen ja jos hän vielä puolustaa 
tätä vakaumustaan, niin häntä ei 
todellakaan voida kutsua muuksi 
kuin miesmaiseksi. Ja oman su
kupuolensa jäsenet häntä ensi- 
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Myöskin löytyy miehiä, joiden 
sanotaan olevan akkamaisia. Se 
tahtoo sanoa, että he liiaksi o- 
maavat yksin naisille määrättyjä 
ominaisuuksia. Mies, joka kai
kessa antaa itseään komentaa, 
jolla ei ole varmaa käsityskan
taa mihinkään asiaan nähden ja 
joka ei kykene mihinkään tosi
toimeen, hän ei ole muuta kuin 
yksinkertaisesti akkamainen. Täi 
lä on selvästi sanottu ylläluetel- 
tujen henkisten vajavaisuuksien 
olevan yksinomaan kuuluvia 
naissukupuolelle. Sellainen asi
aintila ei suinkaan tuota kun
niaa meille naisille. Sen vuoksi 
meidän itsemme onkin tehtävä 
korjaus tässä suhteessa. Nais
ten täytyy uskaltaa yleisen mie
lipiteen hyökkäyksistä huolimat
ta vapautua kiusoittavista en
nakkoluuloista, ja oppia halvek
simaan ahtaita traditsioneja.
Todelliseen naisellisuuteen pyr

kivien naisten on tultava luon
nollisiksi. Näemmehän miten 
koko ihmiskunta on kau’as loit- 
toutunut luonnosta, mutta eri
toten nainen on siitä kaikkein 
kauimpana. Siihen tosin ovat 
omat syynsä. Yhteiskunnallisen, 
taloudellisen ja sukupuolellisen 
alempiarvoisuutensa tähden on 
hänen täytynyt ulkonaisesti muo
kata itseänsä, suoraan sanoen: 
tehdäkseen paremmin kauppan

sa. Siitä johtuu tuo aikamme 
inhoittava muotihulluus, joka 
suoranaisena kirouksena lepää 
koko naissuvun päällä.

Oppikoon kukin nainen ole
maan ainoastaan se mikä hän 
luonnollisesti on: vapaa, tees
kentelemätön, yksinkertainen 
käytöksessään, harrastaen kaik
kinaista kehitystä, joka on koko 
ihmissuvulle onneksi ja hyödyk
si. Täten kun teemme, on tu
levaisuuden vapaa ja huoleton 
nainen meitä kunnioittava, sillä 
olemmehan auttaneet naissuvun 
kehitystä oikeaan, luonnolliseen 
suuntaan.

Ei mikään olio ole surkutel
tavampi kuin nykyajan “naisel
linen" nainen, jonka pääominai
suudet ovat: pelkuruus, turha- 
mielisyys, teeskenteleväisyys, va- 
kaumuksettomuus ja yksipuoli
suus, sanalla sanoen vanhoilli
suus kaikessa turmiollisuudes
saan. Toista on nähdä oikeita, 
terveeseen suuntaan kehittynei
tä naisia, joita tosin vielä löytyy 
hyvin harvoja, he ovat vielä 
poikkeuksena. Mutta minä oli
sin sangen taipuvainen ennusta
maan, että ihmiskunta ennen 
pitkää vähitellen menettää tuon 
mitättömän “naisellisen” naisen
sa, saaden sen tilalle todella ar
vokkaan, luonnollisen naisen.

Lyydi Korvola.
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