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Dispositio

● Klassikon ikuinen paluu?
● Freudomarxilaista hapuilua
● Opiskelijaliike pistää uusiksi (Althusser)
● Nachträglichkeit und Szene (Lorenzer)
● Subjekti, toimintakyky, yhteiskunnalliset suhteet 

(Holzkamp)
● Jäähyväiset klassikoille?



  

Klassikon ikuinen paluu?

● Tatu Vaaskivi: psykoanalyysi on aikakautemme 
myytti.

● Foucault: klassikot ovat diskursiviteettien perus-
tajia, mahdollistavat loputtomat muunnelmat.

● Althusser: klassikko elää nuoruutensa vanhuu-
den teksteissään.

● Diskursiiviset kohteet – diskursiivinen tulkinta.



  

Freudomarxilaista hapuilua

● PA – yhteiskunta – politiikka artikuloituu 1920-
luvulla Marx – Freud suhteena.

● Freud itsekin flirttailee …



  

"Jos joku kykenisi osoittamaan yksityiskohtia 
myöten, miten nuo eri tekijät - ihmisen viettien 

yleinen rakenne, niiden rodulliset eroavuudet ja 
kulttuurin aiheuttamat muuntumat - toimivat 

sosiaalisen järjestymisen, ammattityön ja ansio-
mahdollisuuksien puitteissa, miten ne vahvistavat 
ja ehkäisevät toisiaan, hän samalla olisi kehittänyt 

ja laajentanut marxilaisuuden todelliseksi 
yhteiskuntaopiksi." (Freud, JPa)



  

Freudomarxilaista (FM) hapuilua

● PA – yhteiskunta – politiikka artikuloituu 1920-
luvulla Marx – Freud suhteena.

● Freud itsekin flirttailee …
● Wilhelm Reich, Erich Fromm, Georges Politzer.
● Frankfurtin koulukunta.
● Venäjällä oma keskustelunsa (Vygotski).
● FM = Freud + HiMa. Freudilla valmis subjektin 

teoria.



  

Opiskelijaliike pistää uusiksi

● Radikaali opiskelijaliike löytää Freudin 
uudelleen 1960 -luvun lopulla.

● Samalla Marx -renessanssi: PTK ≠ HiMa.
● Freud on rekonstruoitava kriittisesti. Marx  – 

Hegel, Smith, Ricardo -analogiat.
● PTK vain luonnenaamion tasolla.
● Freud ideologisesti nurinkääntynyt → käsittei-

den uudelleentulkinnan tarve.



  

Althusser – ideologia

● "Psykoanalyysi käsittelee sotaa, joka aina uu-
delleen toistuu jokaisessa ihmiskunnan jälkeläi-
sessä, --- jonka myötä imettäväisen toukista tu-
lee ihmislapsia, subjekteja." 

● "(...) inhimillinen subjekti on 'hajakeskitetty' ja 
perustuu rakenteeseen, jolla silläkin on keskus 
vain 'minän' kuvitteellisissa väärinkäsityksissä, 
ts. niissä ideologisissa muodostumissa, joissa 
tämä itsensä 'tunnistaa'".



  

Althusser – Lacan

● “Lacanin [on] osoittanut, että siirtyminen (viime 
kädessä puhtaasti) biologisesta olemassaolosta 
inhimilliseen (ihmislapsen) olemassaoloon ta-
pahtuu Järjestyksen Lain (Loi de l'Ordre)  -  itse 
kutsun sitä Kulttuurin laiksi (Loi de Culture)  -  
alaisuudessa, ja että tämän lain rakenne muo-
dollisesti vastaa kielen rakennetta.”

● "Tiedostamattoman puhe rakentuu kielen ta-
voin." 



  

Nachträglichkeit und Szene

● Alfred Lorenzer – subjektin kriittinen teoria 
(SKT). 

● PA kuvaa subjektin rakentumisen nurin käänty-
nein termein, jota kuvaa viettiapparaatti ja sen 
(koominen) determinismi.

● Oidipaalitilanne on kuvaus psyykkisestä näyt-
tämöstä (Szene), jolla psyykkinen toimintakyky 
rakentuu ja jossa vuorovaikutusmuodot sisäis-
tyvät vaikuttaen jatkossa (nachträglich) toimin-
tatapoihin.



  

Nachträglichkeit und Szene

● Oidipaalitilanne (OT) on Freudilla historiaton ja 
paradoksaalisesti individualistinen.

● Erityisenä vuorovaikutusnäyttämönä OT on 
malli subjektin rakentumisen kulttuurisuudesta, 
siitä kuinka persoonallisuuden elementit tuottu-
vat erityisissä ja sisäistyvissä vuorovaikutuksis-
sa, jotka jäävät kielellistymättä. 

● PA on näiden kokemusrakenteiden hermeneu-
tiikkaa  – ei reflektiotiedettä. 



  

Subjekti, toimintakyky, 
yhteiskunnalliset suhteet

● Klaus Holzkamp  – Kriittinen Psykologia 
(KP/kP).

● PA on ensimmäinen tieteellinen diskurssi sub-
jektista, mutta sisäisesti ambivalentti.

● Rekonstruktio irrottaa individualismista ja biolo-
gismista.

● KP kytkee Freudin käsitteistöt valta-analytiik-
kaan. Kyse ei ole vain aikuinen – lapsi suhtees-
ta (KEV), vaan toimintakykymme yleisistä me-
kanismeista.



  

Subjekti, toimintakyky, 
yhteiskunnalliset suhteet

● KP laajentaa SKT:n vuorovaikutusnäyttämön 
käsitettä yhteiskunnallisiin suhteisiin jäsentymi-
sen kategoriaksi.

● Toimintakyvyn käsite kuvaa yhteiskunnallisiin 
suhteisiin asettumista joko avautuvana tai ra-
jautuvana toimintana.

● PA ei klassisessa muodossaan tunnista omaa 
rajaavaa valta-efektiään.



  

Jäähyväiset klassikolle?

● Freudiin ja PA:iin palaaminen on kiinnostavaa, 
mutta …

● Kiinnostavat kehitykset ovat tapahtuneet irtiot-
toina (ja paluina) PA:sta.

● Subjektiviteetin rakentumisen teoriat rakentuvat 
kiinnostavimmillaan nyt erilaisten diskurssien 
risteytymissä. Kehittävät tutkimusotteet (Vy-
gotski) ja PA sulautuvat uusiksi kiinnostaviksi 
teorioiksi.
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