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Esityksen sisältö 

• Johdantoa

• Freud, kirjallisuus ja psykoanalyysi 

• Psykoanalyyttinen lähestyminen kirjallisuuden 
tutkimiseen

• Kirjallisuus ja lukija 

• Kirjallisuuden ja psykoanalyysin vastavuoroinen 
hyöty

-------------------------------------------------------------

• Esimerkki Mieli ja romaani –kirjasta



Johdantoa

• Kirjallisuus = kuvitteellista kirjallisuutta (romaaneja, 
novelleja, runoja, näytelmäkirjallisuutta) 

• Kirjallisuutta luetaan monesta syystä: lukeminen 
tuottaa mielihyvää, antaa mahdollisuuden kuvitella 
ja kokea, lukija vapaa ”käyttämään”, miten haluaa 

• Psykoanalyysin ja kirjallisuuden yhteys tiivis jo alun 
alkaen 

• Kirjailijoiden perehtyminen psykoanalyysiin näkyy 
aiheissa ja kirjoittamisen tavassa 

• 1900-luku: tieteiden ja taiteiden muutoksen 
rinnakkaisuus (ajan henki)



Mikä yhdistää psykoanalyysia ja kirjallisuutta?

• syvä halu ymmärtää ihmismieltä ja sen monimutkaista ja 
monitasoista luonnetta (oma mieli ja toisten mielet) 

• kieli: kirjallisuuden rakennusaines ja keskeinen elementti 
psykoanalyysissä, Lacan: ”tiedostamaton rakentunut kielen 
tavoin” (metafora ja metonymia/ siirtymä ja tiivistymä)

• ristiriidat: mielen sisäiset sekä yksilön ja sosiaalisen maailman 
väliset tutkimisen ja kuvauksen kohteina molemmissa 

• moninäkökulmaisuus: romaani voi katsoa eri näkökulmien ja 
tajuntojen kautta – psykoanalyysissä ihmisen ymmärtäminen eri 
näkökulmista 

• merkitykset: lukeminen subjektiivisten merkityksen 
rakentamisena / psykoanalyysi ”subjektiivisuuden tieteenä” 

• tulkinta: lukemisprosessin eri tasoilla tapahtuvaa / 
psykoanalyytikon erityiskompetenssi



• Freud, kirjallisuus ja psykoanalyysi 

• Kirjallisuus psykoanalyyttisen tiedon 
vahvistajana 

• Kirjailijoiden tieto ja luovuuden mysteeri

• Kirjallisuuden viehätys

• Teos ja tekijän elämä



Kirjallisuus psykoanalyyttisen tiedon 
vahvistajana 

• Freudin laaja lukeneisuus, luetun resonanssi 
hänen omien kokemusten kanssa 

• ”Sofokleen Oidipus ja Shakespearen Hamlet
Freudin sohvalla hänen rinnallaan” 

• Kirjallisuus psykoanalyyttisen tiedon vahvistajana 

• Malli tiedostamattoman tutkimiseen



Esim: Oidipuskompleksi 

Eugène Delacroix:
Hamlet and His Mother



Harhakuvitelmia ja unia 
W. Jensenin Gradivassa
(1907)



Kirjailijoiden tieto ja luovuuden 
mysteeri, Freudin ”toive”:

”psykoanalyyttinen tutkimus ei etsi vain vahvistusta 
todellisista ihmisistä tekemilleen löydöksille, vaan 
haluaa myös selvittää, mistä kokemusten ja muistojen 
aineistosta kirjailija on teoksensa luonut ja millä 
tavalla, minkälaisten prosessien kautta tämä aineisto 
on siirretty kirjalliseen teokseen”  



Kirjailijoiden tieto ja luovuuden mysteeri

• kirjailijoiden tieto = nerokkaat intuitiot 

• löysivät ”totuuden” itsestään, psykoanalyyttiset 
tulkinnat  tarpeen niiden selkiyttämiseksi

• ”ihailusta pettymykseen”: samat psyykkiset lait 
määrittävät kirjailijoita kuin tavallisia ihmisiä

• luova kirjoittaminen: lapsuuden leikin jatke tai 
korvike

• kirjailijan salaisuus,  ”ars poetica”



Kirjallisuuden viehätys / Teos ja 
tekijän elämä

• Kirjallisuuden viehätys: 
• Syvä psyykkinen mielihyvä pääsee valloilleen ja 

jännitys lievittyy 

• Teos ja tekijän elämä: 
• Esim. tutkielma Leonardo da Vincin lapsuudesta, 

analysoi Leonardon seksuaalisuutta, 
persoonallisuutta ja elämänkulkua sekä niiden 
yhteyttä hänen taiteeseensa

Freud S. 1995. Uni ja isänmurha. Kuusi esseetä taiteesta. 
Freud S. 2005 Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia



Kirjailija ja 
mielikuvitus  (1908)

Leonardo Da Vincin 
lapsuudenmuisto 
(1910)



• Psykoanalyyttinen lähestyminen 
kirjallisuuden tutkimiseen

• Alan hajanaisuus 

• Kritiikin kohde

• Tieteidenvälisyys

• Nykytilasta



Alan hajanaisuus
• tutkimus = psykoanalyysin soveltamista kirjallisuuteen / 

psykoanalyyttista kirjallisuudentutkimusta (psychoanalytic
criticism) 

• ala monipuolistunut ja monimuotoistunut

• Freudin esittämät kysymykset edelleen nähtävissä 

• kaikki kaunokirjallisuus ei sovellu yhtä lailla 
psykoanalyyttisen luennan kohteiksi

• kaikki psykoanalyyttiset teoriat ja käsitteet eivät yhtä 
käyttökelpoisia kirjallisuuden tutkimuksessa

• tutkijat sekä kliinisessä työssä toimivat psykoanalyytikoita 
että akateemisia kirjallisuudentutkijoita 

• akateemisessa maailmassa psykoanalyysi näyttäytyy 
suurelta osin Lacanin teorioiden kautta (abstrakteja, 
taustalla de Saussuren strukturalismi) 



Kritiikin kohde

• psykoanalyyttisen tiedon liiallinen painotus

• ei huomiota teoksen rakenteeseen ja muihin piirteisiin

• kohteena vain sisältö 

• ei huomioida teoksen kirjoittamisen kulttuurista 
kontekstia 

• jotkut tulkinnat keinotekoisia, ennustettavia, mekaanisia

• psykoanalyysin teorian soveltaminen potilastyön 
ulkopuolelle?
• psykoanalyysitapahtuma on dynaaminen ja tämä otetaan 

lähtökohdaksi

• teksti stabiili / tutkimuksessa teoria helposti etualalla 



Tieteidenvälisyys

• tieteidenvälisessä tilassa on vaikea toimia: oltava 
ajan tasalla kahdella eri alueella

• kirjallisuuden henkilöiden tarkastelu todellisina 
ihmisinä (kirjallisuustieteilijöiden kritiikkiä)

• heikko perehtyminen psykoanalyysin kehitykseen, 
analyysin teknisyys (psykoanalyytikkojen kritiikkiä) 

• ratkaisu? 
• psykoanalyytikkojen ja eri tieteiden tutkijoiden yhteistyö 

• tavoitteena ymmärtää paremmin kirjailijan, teoksen ja 
lukijan monimutkaista suhdetta 



Nykytilasta

• Painopisteiden muutos 

• Psykoanalyyttinen tematiikka

• Fiktiivinen hahmo – todellinen ihminen?

• Useat tulkinnat



Painopisteiden muutos

• ei etsitä yhtä innokkaasti teoksen latenttia 
merkitystä

• psykobiografinen tutkimus on vähentynyt (parempi 
ymmärrys siitä, että teos on muodostunut monista 
lähteistä) 

• enemmän keskitytään teokseen kokonaisuutena ja

• analysoidaan erilaisia psyykkisiä teemoja ja 
mentaalisia prosesseja



Psykoanalyyttinen tematiikka

• kirjallisuudessa paljon psykoanalyyttisiä teemoja

• yksilön toiminnan sekä ihmisten välisen 
vuorovaikutuksen kuvauksia

• kiinnostavaa on, mikä merkitys erilaisilla tapahtumilla 
on ja miten henkilöiden teot olisivat selitettävissä ja 
ymmärrettävissä

• miten erilaiset tunne-elämän ilmiöt (viha, rakkaus, 
kiintymys, hylkääminen ym.) näyttäytyvät henkilöiden 
toiminnassa ja ajattelussa 



Fiktiivinen hahmo – todellinen 
ihminen?

• tekstin rakenteita vai todellisten ihmisten kaltaisia?

• vaikka kirjan henkilöt ovat kuviteltuja eivätkä ole 
vapaita tekemään päätöksiä omasta 
käyttäytymisestään, niitä voidaan pitää todellisten 
ihmisten representaatioina

• ratkaisevaa on kirjailijan psykologinen taju ja kyly 
luoda psykologisesti uskottavia hahmoja 



Brittikirjailija A. S. Byatt (2008): 

”oli kirjailija kuinka nokkela tai postmoderni tahansa, 
hetkellä, jolloin teksti alkaa liikuttaa lukijaa tarinana, 
henkilöihin reagoidaan kuin ihmisiin”

”jos kirjallisuuden henkilöt ovat eläviä ja hengittäviä 
olentoja lukijalle, niillä on eheyttä ja niistä voi 
tunnistaa erilaisia inhimillisiä ilmiöitä”



Useat tulkinnat

• kirjallisuuden avoimuus ja monimerkityksellisyys 

• yhden oikean tulkinnan etsinnän sijaan hyväksytään erilaiset 
ja keskenään ristiriitaisetkin tulkinnat 

• ymmärrys kirjallisuuden lukemisen subjektiivisestä 
luonteesta, lukijalla aktiivinen rooli   

• tutkijan valittava erilaisten merkitysten väliltä ja esitettävä 
perustelut

• psykoanalyyttisen tutkijan kohde = oma lukukokemus ja se 
mitä hänen oman koulutuksensa ja intuitionsa auttaa 
löytämään tekstistä ja liittämään psykoanalyyttiseen 
teoriaan

• haaste: teorian valinta, teoreettisten käsitteiden ja tekstin 
suhde eli paljonko ”viedään” ulkopuolelta? 



• Kirjallisuus ja lukija

• mitä tapahtuu kirjallisuutta luettaessa? miten 
kuvata?

• useita teorioita ja malleja

• Freudin ”perintö”: tiedostamattomilla fantasioilla on 
edelleen keskeinen rooli psykoanalyyttisesti 
orientoituneessa lukemistutkimuksessa

• kirjallisuus saa lukemattomia lisävivahteita ja 
merkityksiä, kun se ”kajahtelee yksittäisen lukijan 
subjektiivisessa maailmassa” 



DEFT-malli kirjallisuuden lukemisesta

Norman Holland

• The Dynamics of Literary 
Response (1968) 

• Five Readers’ Readings
(1975)

http://users.clas.ufl.edu/nholland

http://users.clas.ufl.edu/nholland


D = defenses – lukija valikoi, mitä ottaa vastaan

E = expectations – lukijalla odotuksia

F = fantasies – lukija projisoi toiveitaan

T = transformation – lukija muuntaa toiveensa teemoiksi

Prosessiin vaikuttaa lukijan identiteettiteema

(Heinz Lichtenstein)

• Tekstin ja kontekstin rooli?

• Hyvä täydennys: Louise Rosenblattin transaktioteoria 
Literature as Exploration (1938), ilmestynyt ruotsiksi 
2002



• Kirjallisuuden ja psykoanalyysin 
vastavuoroinen hyöty

Psykoanalyyttinen luenta voi auttaa 
ymmärtämään kirjallisuuden henkilöhahmoja 

ja 

kirjallisuus voi  kokemuksellisena tiedonlähteenä 
auttaa ymmärtämään psykoanalyysin käsitteitä  



Freud ”kaunokirjailijana”

Rabaté (2014): ”voimme oppia 
paljon kohdistamalla huomio 
Freudiin kirjoittajana enemmän 
kuin teoreetikkona”



Tekstin muoto ja tyyli!

Freud: ”Itsestänikin tuntuu oudolta, että tapauskertomukseni 
muistuttavat novelleja ja että niistä ---puuttuu tieteellisyyden 
vakava leima”. Lohduttaudun ”ajatuksella, että tämä johtuu --
- käsitellyn aiheen luonteesta --- Paikalliset diagnoosit ja 
sähköiset rekisterit eivät hysterian tutkimuksessa johda 
mihinkään. Kun sen sijaan käytän mielenliikkeiden 
yksityiskohtaista kuvausta, jollaisia olemme tottuneet 
tapaamaan luovien kirjailijoiden teoksissa, ja niiden rinnalla 
muutamia psykologisia muotoiluja, kykenen saamaan edes 
jonkinlaisen käsityksen tämän koettelemuksen kulusta. 

(Tapauskertomukset ilmestyneet suomeksi 2005)



• Rabatén (2014) mukaan Freudin hyödynsi 
kirjallisuutta, koska hän sen avulla pystyi tarttumaan 
syvällisemmin potilaiden monimutkaisiin 
elämäntapahtumiin ja tarkastelemaan myyttien 
kautta sukupolvesta toiseen siirtyvien draamojen 
vaikutuksia 

• Freudille kirjallisuus oli tietoa ja pedagogiikkaa

• hän korosti lääketieteen opintojen ja humanististen 
tieteiden välisen aukon silloittamista (vrt. Medical 
Humanities) 

• Freudille kirjallisuus oli olennainen osa pätevän 
analyytikon koulutusta
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Mieli ja romaani -projektista

• Kkirjallisuustieteen opinnot 1990 –luvun alussa

• Nathalie Sarrauten Lapsuus (1984)  kiinnostus 
psykoanalyyttisesta kirjallisuudentutkimuksesta 

• Psyart –konferenssit (Psychology and Arts) 2002 
lähtien: esitelmiä Paul Austerin romaaneista



Kirjan sisältö 

• mielen filosofiaa 

• psykoanalyyttinen näkemys 
mielestä ja sen kehityksestä 

• tieteen ja romaanin esittämisen 
tavoista 

• esimerkit Paul Austerin kolmesta 
teoksesta 

• kirjoittavasta ja lukevasta mielestä 



Mielen ilmiöitä

Näkymättömän miehen muotokuva 1982/2005

• mielen kehityksestä, P. Austerin isän 
”psykobiografia”

Matkoja kirjottajankammiossa (2009)

• muistista ja muistamisesta sekä kielestä ja 
kirjoittamisesta (Herra Blank ja romaanihenkilöt)

Illuusioiden kirja (2002)

• surusta, syyllisyydestä ja illuusioista (David 
Zimmer ja Hector Mann)



Päätös

Elämme maailmassa johon psykoanalyysi on 
jättänyt lähtemättömästi jälkensä

Kaunokirjallisuus voi auttaa ajattelemaan 
psyykeä ja sitä koskevia teorioita, opettaa 

psyykkisestä elämästä 


