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1. Johdanto 

 

1.1 Science fictionin uusi aalto, Philip K Dick ja tutkimustehtävä 
 

      1960-luvulla perinteisen tieteiskirjallisuuden rinnalle syntyi science fictionin uusi aalto. 

Uuden aallon syntymiseen vaikutti merkittävästi englantilainen science fiction -lehti New 

Worlds, josta uuden sukupolven kirjoittajat saivat tarinoilleen julkaisukanavan (Clute & 

Nicholls 1999, 865). Science fictionin uusi aalto nosti pinnalle monta uutta ja nuorta science 

fiction kirjailijaa, joiden tyyli poikkesi perinteisestä science fictionista. Nimensä mukaisesti 

science fictionin uusi aalto oli uusi tapa kirjoittaa science fictionia. Uusi tyyli ei kuitenkaan 

ollut uuden kirjoittajasukupolven yksinoikeus, sillä myös perinteiseksi luokiteltujen science 

fiction kirjailijoiden joukosta löytyi kirjailijoita, joiden teksteistä löytyi science fictionin 

uudeksi aalloksi luokitelluille teksteille tyypillisiä piirteitä. Perinteisessä science fictionissa 

ulkoavaruudella, sieltä tulevilla muukalaisilla ja kovalla tieteellä oli keskeinen rooli, mutta 

uudessa aallossa ”outer space” vaihtui ”inner spaceen”. Siirtyminen ulkoavaruudesta 

sisäavaruuteen oli yksi uuden aallon teemoista. Se ei kuitenkaan ollut uutta science fictionissa, 

sillä myös perinteiseksi luokitellusta tieteiskirjallisuudesta löytyy sisäavaruutta temaattisesti 

käyttäneitä kirjailijoita. Yksi heistä on Philip K. Dick. 

     Tarkastelen tässä pro gradussa Philip K. Dickin romaania A Scanner Darkly (SD). 

Tutkimukseni metodi on tutkia SD:a monitieteellisesti. Työni on kirjallisuutta, filosofiaa, 

psykologiaa ja psykiatriaa yhdistävä monitieteellinen tutkimus. Tutkimukseni teoreettisena 

perustana on eksistentialismi ja eksistentialistis-fenomenologinen psykiatria. Työssäni luen 

Dickin teosta englantilaisen psykiatrin Ronald D. Laingin teoksen The Divided Selif (DS) 

kautta. Dickin teoksen teoreettista taustaa selvitän työssäni eksistentialistisen filosofian, 

psykologian ja psykiatrian kautta. Dickin teos kertoo poliisista nimeltään Bob Arctor. Poliisien 

keskuudessa Bob työskentelee sekopukuun naamioituneena salanimellä Fred ja huume-etsivänä 

hän työskentelee huumepiireihin soluttautuneena Bob Arctorina. Romaanin edetessä Bobin 

todellinen minä sekä työminä sekoittuvat, ja paranoia sekä skitsofrenia saavat otteen Bobista. 

Bob Arctorin ontologinen perusta romaanissa on häilyvä. Myös SD:n ontologinen perusta on 

häilyvä. Työssäni käyn läpi sekä Bob Arctorin että SD:n olemista. Bobin kohdalla työssäni 

pohdin Bob Arctorin olemista maailmassa, ja Dickin romaanin kohdalla pohdin sen luonnetta, 

perimmäistä olemusta itsenäisenä teoksena.  

      Dickin teoksen kirjoitusaikana psykiatriassa oli vallalla eksistentialistis-fenomenologinen 

psykiatria, joten teoksessa esiintyvää skitsofreniaa ja paranoiaa lähestyn R.D. Laingin 
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eksistentialistis-fenomenologisesti skitsofreniaa tutkivan teoksen DS:n pohjalta. Työni 

teoriaosassa pohjustan Laingin eksistentialistis-fenomenologista psykiatriaa Heideggerin ja 

Sartren ajatuksilla eksistentialismista. Laingin esksistentialistis-fenomenologisen psykiatrisen 

ajattelun esikuvina pidetään Karl Jaspersia ja Sartrea. Työtä rajatakseni en käsittele Jaspersin 

eksistentialismia, vaan työni eksistentialistinen pohja on Sartren ajattelussa. Sartren 

eksistentialismin juuret ovat Heideggerin fenomenologiassa, joten fenomenologiaa lähestyn 

Heideggerin ajattelun kautta. Työni teoriaosassa selitän Laingin DS:ssä käyttämää 

eksistentialistis-fenomenologista psykiatriaa Heideggerin ja Sartren ajattelun kautta. Laingin 

antipsykiatriaksi kutsuttua näkemystä selvittääkseni tuon DS:n kontekstiin joitakin ajatuksia 

Laingin myöhemmästä teoksesta The Politics of Experience and The Bird of Paradisesta (PE). 

Laingin mukaan valeminäjärjestelmä täydentää tosiminää, joka luomalla valeminän keskittyy 

ylläpitämään identiteettiään ja vapauttaan olemalla transsendentti ja aineeton. Tosiminää ei voi 

tavoittaa, ahdistaa määräkohdasta, saada ansaan tai omistaa. Se pyrkii olemaan puhdas subjekti 

vailla objektiivista olemassaoloa. Sen seurauksena yksilö pitää koko objektiivista olemistaan 

valeminänsä ilmentymänä. Laingin mukaan ihminen ei voi olla todellinen, ellei hän ole 

olemisessaan kaksiulotteinen. Todellisella ihmisellä on kaksiulotteinen identiteetti, joka 

rakentuu ”identiteetistä muille” ja ”identiteetistä itselle”. Ollakseen todellinen ihmisen täytyy 

olla olemassa sekä objektiivisesti että subjektiivisesti, eikä vain subjektiivisesti. (Laing 1990a, 

94-95.) Työni analyysiosiossa tutkin SD:n päähenkilöä Bob Arctoria. Laingin psykiatriaan 

tukeutuen teoksen päähenkilön tosiminä on Bob Arctoria ja hänen valeminänsä on Fred. 

Työssäni käsittelen myös teoksen päähenkilön indentiteetin tematiikkaa ja ongelmallisuutta. 

Bob Arctorin mielen hajoamisen kautta teoksen päähenkilön identiteetti muuttuu häilyväksi. 

Onko päähenkilö Bob Arctor vai Fred. 

      Lähestymistapani Dickin romaaniin on pelkän kirjallisuuden tutkimuksen näkökulmasta 

liian laaja, joten tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta kyseessä on eri tieteenaloja yhdistävä 

monitieteellinen työ. Anneli Meurman-Solin ja Ilkka Pyysiäinen pohtivat toimittamansa kirjan 

Ihmistieteet tänään johdannossa tieteellisen tutkimuksen paradigman vaihteluja. Tieteen 

alkuhämäristä lähtien maailmaa on selitetty muun muassa järjellä, ja kun se on loppunut, 

selitystä inhimilliseen olemassaoloon on haettu kokemuksen kautta. Meurman-Solinin mukaan 

kulloinkin vallitsevan tieteellisen hegemonian ylläpitämiseksi automaattisesti sivuutetaan 

paradigmalle vieraat näkemykset. Oulun yliopiston entinen aate- ja oppihistorian professori 

Juha Manninen toteaa paradigmoihin kangistuneesta tutkimuksesta ”kun maailmaa 

havainnoidaan kuin kuhnilaisen normaalitieteen ravihevoset” (Manninen 1987, 12) silmälaput 

silmillä, syntyy vastakkainasetteluja erilaisten tieteellisten näkemysten välillä. Meurman-
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Solinin ja Pyysiäisen mukaan eristäytymisen sijaan tarvitaan yhteistyötä, vaikka positiot eri 

tieteenalojen tutkimuksissa vaihtelevatkin. Useita tieteenaloja yhdistävällä monitieteellisellä 

tutkimuksella tai jonkin teoreettisen viitekehyksen poikkitieteellisellä tutkimuksella tutkijat 

joutuvat kyseenalaistamaan omia käsityksiään lähestymistavastaan ja tutkittavasta asiasta, joka 

parhaimmillaan johtaa siihen, että tieteenalojen rajamaastoissa syntyneiden uusien näkemysten 

kautta voi irtautua tieteensisäisistä perinteisistä näkemyksistä. (Meurman-Solin & Pyysiäinen, 

9–21.) Monitieteisyyden paradigman kautta keskustelutan Philip K. Dickin romaanikerrontaa 

sekä antipsykiatrian että eksistentialismin teorioita keskenään luodakseni uutta näkökulmaa 

SD: n. 

      Philip K. Dickin teos A Scanner Darklyn julkaistiin vuonna 1977 ja se on vuoteen 1994 

sijoittuva science fiction romaani. Kuten edellä jo kävi ilmi, teoksen keskeisiä teemoja ovat 

skitsofrenia, paranoia ja hallusinatoriset huumeet. Kirjan julkaisuajasta ja tarinan ajoittumisesta 

vuoteen 1994 huolimatta kirjan henkinen koti on 1960-luvulla. Elämäntapojensa vuoksi Philip 

K. Dickiin liitettiin monesti huumeet. Oli syynä huumeet tai ei, Dickin teoksissa mikään ei ole 

sitä, miltä se ensin näyttää. Dickiläistä totuutta, jos sellaisesta Dickin kohdalla voi edes puhua, 

ei löydä kirjan riveiltä, vaan se on haudattu välillä jonnekin rivien taakse, välillä kirjan kansien 

ulkopuolelle ja lopulta lukijan mieleen ja joskus jopa lukijan mielen ulottumattomiin. SD on 

aikakautensa teos, joten teoksen taustaa valaistakseni käyn johdannossa läpi 1960-lukua, 

aikakauden vastakulttuuria, huumekulttuuria sekä science fictionin uutta aaltoa. 

     Philip K. Dickin ura science fiction -kirjailijana alkoi 1950-luvulla, joten hänet on myös 

luokiteltu perinteisen science fictionin edustajaksi. Dickin teosten miljööt vaihtelevat 

perinteisestä science fictionista tutusta ulkoavaruudesta maan pinnalle. Teosten tapahtumat 

sijoittuvat perinteisten romaanien tavoin tulevaisuuteen, ja teoksien motiiveina ovat tekniset 

innovaatiot, mutta Dickin teoksissa lähes poikkeuksitta sisäavaruus on temaattisesti 

merkittävässä asemassa. Sisäavaruuden käyttö osana teosten miljöötä on yksi syy siihen, että 

Dick luokitellaan myös science fictionin uuden aallon kirjailijaksi. Dickin kirjoja lukiessa 

lokeroinnin ymmärtää, mutta dickmäisesti näkemystä hämmentää tieto siitä, että Dick itse ei 

sitä elämänsä aikana allekirjoittanut. Paradoksaalisesti Dick, jonka teokset on nykyisin asetettu 

science fictionin kaanoniin, ei halunnut olla science fiction -kirjailija laisinkaan. 
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1.2 Science fictionin uuden aallon synty, Philip K. Dick ja R.D Laing 
 

      1960-luku oli muutoksen aikaa science fictionissa. Perinteinen science fiction1, jonka 

tematiikka pyöri tieteessä ja teknologiassa, oli tullut tiensä päähän sekä Englannissa että 

Yhdysvalloissa. Perinteinen tieteiskirjallisuus, jonka kertomuksissa toistuivat samat tieteelliset 

teemat, ei enää kiinnostanut uutta kirjoittajasukupolvea, joten uusi vuosikymmen toi mukanaan 

uudella tavalla tieteiskirjallisuutta lähestyviä kirjailijoita2. Uutta kirjoittajasukupolvea yhdisti 

myös tapa, jolla he aloittivat kirjailijan uransa. Vanhan polven science fiction -kirjailijat olivat 

ajautuneet kirjailijoiksi tiedeopintojen, aikaisemman ammatin tai science fiction harrastuksen 

myötä ja heille science fiction oli aluksi harrastus. Heidän kirjalliset esikuvansa löytyivät pulp3-

lehtien sivuilta ja teksteissään he noudattivat tiukasti pulp-lehdissä julkaistun science fictionin 

sääntöjä. (del Rey 1980, 250–251; The Encyclopedia of Science Fiction 1979, 424.) Uudelle 

                        
1 Perinteinen science fiction on tieteiskirjallisuutta, jota Brian W. Aldiss kuvaa: ”pure science fiction in Campbell 
tradition”. John Campbell oli päätoimittaja Astounding ja Unknown nimisissä Pulp-lehdissä. Lehdet julkaisivat 
mm. Robert A. Heinleinin, Isaac Asimovin, Ron L. Hubbardin, A.E.  van Vogtin ja Theodore Sturgeonin novelleja. 
Campbell vaikutti science fictionin kultakaudella (The Golden Age), 1938-1946. Johanna Sinisalon mukaan 
tieteiskirjallisuuden kultakaudella science fictionin kirjoittaja- ja lukijakunta lisääntyivät. Kultakaudelta ovat 
lähtöisin monet scifin kaavamaisuudet, kliseet ja stereotypiat. (Sinisalo 1987, 142) Campbellin ansioksi luetaan, 
että hän teki amerikkalaisesta scifistä ajattelevampaa, spekulatiivisempaa ja kirjallisuutena paljon tehokkaampaa, 
menettämättä silti ihmeellisyyden tajuaan ja suosiotaan lukijoiden keskuudessa. (Aldiss 1986, 207–229. 309; 
Scholes-Rabkin 1977, 41–2; Scince Fiction: A critical guide 1979, 199.) Campbellin julkaisemat kirjailijat ovat 
eniten myyneitä scifi kirjailijoita, ja heidän nimensä nousevat esiin, kun puhutaan scifistä, joten se vuoksi 
Campbellin julkaisutoimintaa kutsutaan perinteiseksi scifiksi. Heinlein ja Asimov edustavat myös ns. kovaa 
tieteiskirjallisuutta eli kerrontaa, jossa tieteellä on keskeinen asema ja tieteen pitää olla ”kovinta” mahdollista. 
Kovassa scifissä tarinat ovat loogisia, teknologisia ja tarinat ovat objektiivisia ja kylmiä. (Rabkin-Slusser 1986, 
vii, 59.) 
2 Scifi lehtien kustantamoissa tapahtui sukupolvenvaihdos 1960-luvulla. Aikaisemmin scifi lehtien ja kirjojen 
julkaisusta vastasivat toimittajat, jotka olivat tietoisia scifin historiasta. 1960-luvulla päätoimittajiksi tuli uusi 
sukupolvi, joiden ideat tulivat yliopistojen kursseilta. Joukossa oli myös toimittajia, joilla ei ollut aikaisempaa 
tietoa tai kokemusta scifistä. Osalle toimittajista scifi oli enemmänkin fantasiaa, jossa mitä tahansa saattoi tapahtua 
ja missä kaikki kirjoittamisen standardit oli unohdettu. Mitä ihmeellisempiä tarinat olivat, sitä varmempia he olivat 
sen menestyksestä. (del Rey 1980, 251) Sukupolvenvaihdoksen lisäksi, myös julkaisutoiminta koki murroksen 
1960-luvulla. Scifiä julkaistiin vuosikymmenen aikana enemmän kuin aikaisemmin. Tämä myös näkyi 
kertomusten laadussa. Ne olivat usein viimeistelemättömiä. Scifin arvostuksesta kertoo, että sitä pidettiin 
kertakäyttöviihteenä, koska markkinoilla oli useita science fiction lehtiä, jotka julkaisivat vain lyhyitä tarinoita. 
(del Rey 1980, 251) 
3 Englannin kielen slangisanakirja määrittelee pulp-lehdet: Pulp magazines The cheap, inferior (not the good) 
American magazines dumped on the Eng. Market: coll: since ca. 1920. Fit only to be pulped. But more probably 
because printed on paper already used once and re-pulped. Dr. Leechman modifies thus, ´These were so called 
because they were printed on pulp paper, which is the same (approx.) as newspaper´; orig., the paper was 
presumably wood-pulp paper. P.B: in later C.20, often the pulps, with special ref. To science fiction magazines of 
the 1930s-40s. (Partridge 1984, 933) Pulp-lehdet saivat nimensä paperin valmistusmenetelmästä. 1890-luvulla 
otettiin käyttöön wood-pulp paperi, joka oli aikaisempiin paperilaatuihin verrattuna halvempaa, mutta myös 
kestävämpää. Samoihin aikoihin kirjapainoissa otettiin käyttöön uusi - nopeampi ja halvempi - painomenetelmä 
(linotype), ja Atlantin molemmin puolin syntyivät pulp-lehdet. Lehtien syntyyn vaikutti myös voimakas 
teollistuminen, jonka mukana kaupunkeihin syntyi keskiluokka, jonka ”romantiikan nälkää” pulp-lehdet 
ruokkivat. Kalliit aikakausilehdet olivat aikaisemmin olleet ainoastaan koulutetun ja hyvin toimeentulevan luokan 
viihdettä. Halpojen pulp-lehtien myötä lehdet olivat myös köyhien ja vähän koulutettujen saataville. Pulp lehdissä 
julkaistiin kaikenlaista fiktiota, mutta erityisesti scifiä julkaisevia lehtiä syntyi monta ja sen vuoksi pulp-lehdet 
liitetään yleensä scifiin. (del Rey 1980, 21-30) 
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kirjoittajasukupolvelle pulp-lehdet olivat menneisyyttä ja syy heidän kirjoittamiseensa oli 

kirjoittaminen. He olivat kiinnostuneet kirjoittamisesta eivätkä tyylilajista. Kirjalliset 

vaikutteensa uuden sukupolven kirjailijat saivat yliopistojen kirjallisuuden tai luovan 

kirjoittamisen kursseilta. He eivät olleet perehtyneet perinteistä science fictionia edustavien 

kirjailijoiden kuten Heinleinin4 ja Asimovin teoksiin, vaan heidän kirjalliset esikuvansa 

löytyivät yliopistojen luennoilta. Uuden sukupolven kirjailijoita inspiroivat modernismin 

klassikkoina pidetyt kirjailijat kuten Faulkner, Joyce sekä Kafka. Kirjallisten esikuviensa tavoin 

science fictionin uusi sukupolvi halusi rikkoa kaavamaisena pitämänsä science fictionin 

sääntöjä, ja he halusivat tuoda siihen heidän oman elämäntyylinsä ja filosofiansa.5 Perinteisessä 

tieteiskirjallisuudessa vallalla olleen kovan tiedefiktion uuden sukupolven kirjoittajat 

sivuuttivat, ja he kirjoittivat tieteestä pehmeämmin. Uusi kirjoittajasukupolvi sekoitti 

teksteihinsä aikakauden proosaa, ja tekstit olivat seksuaalissävytteisempiä kuin perinteinen 

tieteiskirjallisuus. Seksi, seksuaalisuus ja luonnollinen suhtautuminen seksuaalisuuteen olivat 

osa 1960-luvun vastakulttuuria, ja uuden kirjoittajasukupolven myötä seksi löysi tien science 

fictioniin. Seksiä ja seksuaalisuutta oli ollut myös perinteisessä tieteiskirjallisuudessa, mutta 

sen käyttöä oli rajoittanut kustantamoiden harjoittama julkaisupolitiikka. Kustantamoiden 

harjoittama sensuuri sekä puritaaninen toimittajakunta onnistuivat melkein kokonaan 

siivoamaan perinteisestä tieteiskirjallisuudesta kaiken seksiin ja seksuaalisuuteen viittaavan. 

     Science fictionin uuden aallon syntymisen taustalta löytyy myös yhteiskunnallisia syitä. 

1960-luvulla yhteiskuntakriittinen elämäntapa levisi aikakauden nuorison6 keskuuteen. 

Valtakulttuurin, establishmentin7, vastaisella elämäntavalla nuoriso vastusti yhteiskuntaa, sen 

                        
4 Heinleinin tuotannosta löytyy myös teoksia, jotka rikkovat perinteisen scifin rajoja. Hänen romaaninsa Stranger 
in a Strange Land (1961) käsittelee seksuaalisuutta tavalla, jonka vuoksi kirjan julkaisemista jouduttiin 
lykkäämään, Heinleinin omien sanojen mukaan, ”until the public mores changed”. Murhakultin johtaja Charles 
Manson lainasi teoksesta sanastoa ja ideoita. Mm rituaalisen kannibalismin. Manson myös samaisti itsensä kirjan 
sankariin Valentin Michael Smithiin, joka uskonnollisissa seremonioissa tappoi vihollisiaan. (Aldiss 1986,. 289–
290)  
5 Greenlandin mukaan seksin puuttuminen ei ollut vain ennakkosensuurin syytä. Koko lajityyppi oli 
konservatiivinen. Scifi oli pitkään pääasiassa ”miesten maailmaa”. Sitä kirjoitettiin miehisestä näkökulmasta 
miehille ja vasta viime vuosikymmeninä on nainen saanut scifissa saman aseman kuin naisilla on tavallisessa 
proosassa, niin kirjailijoina kuin kirjan henkilöhahmoina. (Greenland 1983, 26, Sinisalo 1983, 142-156.) ”Miesten 
maailma” näkyi myös perinteisen scifin konservatiivisissa arvoissa ja asenteissa, jotka eivät juuri poikenneet 
valtakulttuurin arvoista ja asenteista. 
6 Merja Ala-Ketolan mukaan vastakulttuuria ja nuorisokulttuuria ei pidä sekoittaa toisiinsa. Kaikki vastakulttuuri 
ei ole nuorisokulttuuria eikä kaikki nuorisokulttuuri ole vastakulttuuria. (Ala-Ketola 1985, 11) 
7 Merja Ala-ketola on määritellyt establishmentin: --- on sana kulttuuri määritelty paitsi esteettiseksi ilmaisuksi 
ja sen vaiheille muotoutuneiksi järjestelmiksi myös erityiseksi arvoja ja merkityksiä ilmaisevaksi elämäntavaksi 
ja toimintamalleiksi. Näiden instituutioiden katsotaan paitsi ilmentävän myös vahvistavan jo hyväksyttyjä arvoja, 
normeja, oikeus- ja sopivaisuuskäsityksiä. Tätä arvojen, normien ja toimintojen välistä vuorovaikutussuhdetta 
kutsutaan --- establishmentiksi. (Ala-Ketola 1985, 111). Establishmentia voi myös kutsua ”järjestäytyneeksi 
yhteiskunnaksi”. Se on hegemonia, eri instituutioiden muodostama kokonaisuus, joka käyttää länsimaisissa 
yhteiskunnissa poliittista, sosiaalista ja taloudellista valtaa. 
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instituutioita ja sen edustamia henkisiä, moraalisia, kulttuurisia, poliittisia, sosiaalisia ja 

taloudellisia arvoja. Elizabeth Nelsonin mukaan vastakulttuuri ei ollut ainoastaan nuorison 

elämäntapa, vaan se oli mieliala, nuorison keskuudessa vallinnut ajan henki (Nelson 1989, ix). 

Elämäntavallaan nuoriso ei ainoastaan kritisoinut modernia länsimaista kapitalismia, vaan se 

oli nuorisolle vaihtoehtoinen näkemys länsimaisen yhteiskunnan henkisestä tilasta (Nelson 

1989, ix).8 Ajan henki näkyi kaikkialla 1960-luvun yhteiskunnassa. Ääneen pääsivät myös 

henkilöt, jotka yhteiskunnallinen sensuuri oli aikaisemmin vaientanut. Aikakauden nuorison 

idoleiksi nousivat muiden muassa yhdysvaltalainen psykedeelisten huumeiden 

puolestapuhujana tunnetuksi tullut psykologian professori Timothy Leary ja englantilainen 

psykiatri Ronald David Laing. 

     Ajan hengen mukaisesti Leary ja Laing eivät tyytyneet perinteiseen toimintatapaan eivätkä 

he noudattaneet oppialojensa konventioita. Leary toi psykologiaan ja Laing psykiatriaan 

”uuden aallon”, joka ravisteli kliinisen psykologian ja psykiatrian perinteitä kyseenalaistamalla 

vallalla olleet toimintavat. Learyn mukaan psykedeelisillä huumeilla pystyi asiantuntijoiden 

opastuksella muuttamaan henkilön käytöstä ja ajatusmaailmaa positiiviseen suuntaan. Laing 

hylkäsi perinteisen psykiatrian, joka hänen käsityksensä mukaan esineellisti potilaat. Laingin 

mukaan psykiatria ei enää ollut potilasta varten vaan psykiatriaa varten: psykiatrinen hoito oli 

Laingin mukaan kadottanut potilaan. 

     1960-luvun valtakulttuurin arvomaailma oli hyvin konservatiivinen, joten Laingin ja Learyn 

mielipiteet eivä saaneet psykiatrisen tai psykologisen paradigman sisällä suurta kannatusta. 

Vastakulttuurista kumpuavan ajan henki nousi valtakulttuurin arvomaailmaa vastaan, joten 

vastakulttuurinen nuoriso hyväksyi kyseenalaistamatta Learyn ja Laingin ajatukset. Heidän 

yhteiskunnan perusarvoja ja rakenteita kyseenalaistavat ajatukset saivat suuren suosion 

nuorison keskuudessa. Learyn huumemyönteinen ajatusmaailma sekä Laingin antipsykiatria 

löysivät tiensä myös konventioihin perustuvassa akateemisessa maailmassa elävien 

opiskelijanuorten keskuuteen. Heidän kauttaan Laingin ja Learyn ajatukset levisivät myös 

muihin alakulttuurisiin piireihin, ja vähitellen Learyn ja Laingin vaikutus näkyi myös 

aikakauden kirjallisuudessa, musiikissa, kuvataiteessa ja sarjakuvissa. 

 

                        
8 Jeff Nuttalin Bomb Culture (1968) kuvaa aikakauden henkeä. Teoksen mukaan aikakauden tapahtumat ovat 
ennemminkin evolutionaarinen mullistus kuin reformaatio. Nuoriso ei ole korjaamassa yhteiskuntaa, vaan 
palauttamassa sitä. Ajan hengen kärjistää toteamus; Kulutusyhteiskunnan täytyy kokea väkivaltainen kuolema. 
Vieraantumisen yhteiskunnan täytyy kadota historiasta. (Nuttall 1968, vii–x) 
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1.3. 1960-luku, underground, huumekulttuuri ja psykedelia 
 

      Historiantutkimuksessa 1960-lukua kutsutaan kylmän sodan vuosikymmeneksi. Toisen 

maailmansodan päättymisestä oli vähän aikaa, ja sota sekä sodan lopussa Japaniin pudotettujen 

ydinpommien aiheuttama tuho olivat vielä ihmisten muistissa. Supervalloiksi nimetyt 

Neuvostoliitto ja Yhdysvallat varustautuivat kilpaa ydinsodan varalle, ja asevarustelun myötä 

maailma oli poliittisesti lähes samalla tasolla, joka kolmekymmentäluvun lopulla johti toiseen 

maailmansotaan. Jeff Nuttalin kirjoittaa teoksessaan Bomb Culture, että 1960-luvun ihmiset 

elivät kirjaimellisesti atomipommin varjossa, poliittisesti kylmässä ja pysähtyneessä 

maailmassa, joka valmistautui kolmanteen maailmansotaan: sotaan, joka ensimmäisen kerran 

ihmiskunnan historiassa pystyisi tuhoamaan koko ihmiskunnan. (Nuttall 1968, 11–14) 

     Toisen maailmansodan jälkeiset tapahtumat johtivat kylmään sotaan. Sodan jälkeen 

Neuvostoliitoa johtanut Josif Stalin (1878-1953) päätti, että sodassa Neuvostoliiton miehittämä 

Itä-Eurooppaa kuului Neuvostoliiton etupiiriin ja sen valvonnan alle. Sodan tuhojen 

korjaamiseen keskittyneelle Länsi-Euroopalle Stalinin päätös ja Itä-Euroopan nopea 

eristäytyminen muusta Euroopasta tuli yllätyksenä. Itä-Euroopan eristäytymisen symboliksi 

nousi rautaesirippu, joka Winston Churchillin (1874-1965) sanoin laskeutui Itä- ja Länsi-

Euroopan välille. Itä-Euroopan lisäksi kommunismin aate levisi myös Aasiassa. Korean 

kansantasavalta syntyi vuonna 1948, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto jakoivat sodan 

seurauksena syntyneet Koreat kahteen miehitysvyöhykkeeseen. Vuonna 1949 tasavaltalaisesta 

Kiinasta tuli Kiinan kansantasavalta. 

      Yhdysvalloissa kommunismin leviäminen eri puolilla maailmaa synnytti yleistä 

kommunismin pelkoa. Amerikkalaisten tiedotusvälineiden vainoharhainen uutisointi 

kommunismin leviämisestä maailmalla synnytti kommunisminpelkoa tavallisten 

amerikkalaisten keskuudessa. Pelko kommunistististen salaliittojen leviämisestä Yhdysvaltojen 

sisällä sai amerikkalaiset poliitikot aloittamaan kommunismin leviämisen vastaisen toiminnan, 

joka kärjistyi Senaattori Joseph McCarthyn johtamiin kommunismivainoihin9. Vainojen 

tarkoituksena oli löytää Yhdysvaltoja Neuvostoliiton puolesta vakoilevat isänmaanpetturit. 

                        
9 Käsite vasemmisto tai uusi vasemmisto on 1960-luvun amerikkalaisesta vastakulttuurista puhuttaessa 
ongelmallinen. Uuden vasemmiston olemassaolo tunnustetaan, mutta kukaan ei uskalla ottaa kantaa siihen, mitä 
se oli. Marja Ala-Ketola kirjoittaa: ”Näyttää siltä, että uusi vasemmisto voi merkitä mitä hyvänsä Marxiin ja 
puolueeseen sitoutuneista radikaalikommunisteista McLuhanin ja Marcusen nimeen vannoviin 
opiskelijaradikaaleihin ja Mustiin panttereihin, jopa jippeihin saakka. Toisaalta sillä voidaan suppeasti tarkoittaa 
vain uutta nuorten kirjanoppineitten puritaanisosialistien joukkoa.” (Ala-Ketola 1985, 92.) Senaattori McCarthyn 
aloitti 1950-luvulla kommunistivainot. Hän näki paranoidisesti kommunisteja kaikkialla ja vasemmistolaisuus 
sekä kommunismi olivat kirosanoja amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Paranoiasta tuli vähitellen Yhdysvaltojen 
kansallinen mielisairaus. Kommunisteja ja vihollisia nähtiin joka paikassa ja jokainen vähänkin poikkeavasti 
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     Yhdysvallat harjoitti kommunismin leviämisen vastaista toimintaa myös ulkomailla. 

Amerikkalaiset näkivät, että kommunismin leviäminen maailmalla uhkaa myös sen omaa 

turvallisuutta. Uhan torjumiseksi Yhdysvallat lähetti 1950- ja 1960-luvuilla joukkojaan ympäri 

maailmaan kommunismin leviämisen vastaisiin taisteluihin. Yhdysvaltojen harjoittama 

kommunismin vastainen ulkopolitiikka ei kuitenkaan pystynyt estämään aatteen leviämistä. 

Yhdysvaltojen kommunisminvastainen ristiretki kulminoitui Vietnamin sotaan. Sodan 

seurauksena kymmenet tuhannet amerikkalaiset menettivät henkensä. Sota tuli maalle kalliiksi, 

ja tappio sodassa oli Yhdysvalloille poliittisesti suuri takaisku. 

      Toisen maailmansodan seurauksena Yhdysvalloissa alkoi sodan jälkeen voimakas teollinen 

ja teknologinen kehitys. Sodanaikainen aseteknologinen kehitystyö oli sodanjälkeisen 

teknologisen kehityksen perusta, ja monet sodan jälkeen tehdyt keksinnön saivat alkunsa toisen 

maailmansodan aikana tehdystä teknologisesta kehitystyöstä. (Vatter 1985, 3–4.). Patricia S. 

Warrick kirjoittaa kirjassaan Mind in Motion – The Fiction of Philip K. Dick sodan jälkeisestä 

teknologisesta kehityksestä: 
 

     Technological progress during the 1950s was stunning, drawing as it did on all 
the research and military inventions accumulated during World War II. Both Russia 
and the United States exploded hydrogen bombs in testing programs as the cold war 
between them deepened. Transcontinental television began, jet passenger service 
was instituted, the contraceptive pill was developed, Sputnik-the first Earth 
satellite-was launched by the Russians, machines for use in heart and lung surgery 
were announced. The government acquired mainframe computers:(Warrick 1987, 
5). 

 

Kuten Warrickin tekstissään kuvaa, sodan jälkeinen teknologinen kehitys oli nopeaa ja sen 

myötä amerikkalaisten hyvinvointi kasvoi. Hyvinvoinnin lisääntyminen vaikutti omalta 

osaltaan maan yhteiskuntarakenteen muuttumiseen. Hyvinvoinnin kasvun myötä 

Yhdysvalloissa alkoi nopea kaupungistuminen, joka synnytti kaupungeissa asuntopulaa. 

Asuntopulan helpottamiseksi kaupunkien läheisyyteen rakennettiin lähiöitä, joihin 

työssäkäyvä, keskiluokkainen, kuluttava amerikkalainen ”uusi” keskiluokka muutti. 

       Amerikkalaisen keskiluokan materiaalinen hyvinvointi parani sodan jälkeen, mutta samaa 

ei voi sanoa ihmisten henkisestä hyvinvoinnista. John Tytell kirjoittaa kirjassaan Naked Angels, 

että sodan jälkeen ihmiset tunsivat itsensä turvattomiksi ja kykenemättömiksi, koska he eivät 

                        

käyttäytyvä saatettiin leimata kommunistiksi. Järjestäytyneen yhteiskunnan kielteinen suhtautuminen 
vasemmistolaisuuteen oli yksi syy siihen, että vasemmistolainen ajatusmalli sai kannatusta amerikkalaisessa 
vastakulttuurissa. McCarthyn synnyttämä poliittinen paranoia näkyi suoraan myös aikakauden scifissä. (Roberts 
2000, 80) 
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enää tunteneet olevansa henkilökohtaisesti vastuussa asioista, vaan he olivat vain osa 

suurempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta. Tytellin mukaan amerikkalaiset olivat lyöneet 

Saksan tullakseen ”kunnon saksalaisiksi”. Henkistä hyvinvointia pahensivat myös ydinaseet, 

jotka aiheuttivat ihmisissä uudenlaista pelkoa. Yhteiskunta vannoi teknologian 

kaikkivoipaisuuden nimeen ja ihmiset uskoivat, että tiede kykenee hallitsemaan ihmistä ja 

ympäristöä. Median maalaama uhkakuva täydellisestä ydintuhosta myös lisäsi ihmisten 

kunnioitusta tieteen voimaan. (Tytell 1976, 5)10 

      Sodan jälkeinen teollinen ja teknologinen kehitys vaikutti myös nuorten yhteiskunnalliseen 

asemaan. Colin Greenlandin mukaan kehityksen myötä syntyi uusi yhteiskuntaluokka: nuoriso. 

Ennen sotaa nuoret olivat menneet koulun loputtua suoraan työmaailmaan, perustaneet perheen 

ja astuneet aikuisuuteen. Sodan jälkeen voimakkaassa taloudellisessa kasvussa oleva 

yhteiskunta tarvitsi uusia kuluttajia. Keskiluokan varallisuuden kasvun myötä nuorten ei enää 

tarvinnut siirtyä koulunpenkiltä suoraan työmaailmaan. Työn tekemisen sijaan he asuivat 

edelleen kotona ja jatkoivat opintojaan. Syntyi uusi kuluttajaryhmä teinit (teenager), joka 

tarvitsi omia ylellisyystuotteitaan. (Greenland 1983, 4.). 

     Teineillä oli rahaa, vapaa-aikaa eikä heille enää riittänyt markkinavoimien11 luoma 

populaarikulttuuri, vaan he halusivat luoda omaa kulttuuriaan. Nuorisokulttuurin myötä 

nuorille kehittyi oma identiteetti, joka johti sukupolvien välisiin konflikteihin. Nuoret eivät 

enää kunnioittaneet konservatiivisen yhteiskunnan arvoja eivätkä sen normeja, ja 

nuorisokulttuurista muotoutui valtakulttuuria vastustava vastakulttuuri. Vastakulttuurisia 

nuoria kiinnostivat yhteiskunnan henkiset ja sosiaaliset olot, ja he vastustivat yhteiskunnallisia 

konventioita. Greenlandin mukaan aikakauden nuoren piti olla energinen, seksuaalinen ja 

                        
10 Tytell kirjoittaa, että aikakauden taiteilijat ja intellektuellit julistivat oman tuomionsa. Norman Mailer ihmetteli 
jälkeenpäin teoksessaan The Prisoner of Sex, miten hän pysyi täysijärkisenä noina vuosina. Allen Ginsbergin 
mukaan neljäkymmentäluvun lopussa syntyi ”the Syndrome of Shutdown” (”salailun syndrooma”): liike suljetun 
yhteiskunnan puolesta. Yhteiskunnan, jossa kaikki päätökset ovat salaisia. Hannah Arendtin mukaan aikakauden 
”byrokraattinen tauti”, jota hallitsi ei-kukaan, oli äärimmäinen. Ei ollut olemassa perimmäistä auktoriteettia tai 
vastuunkantajaa. Lamaannus syntyi yksityisyyden invalidisoivien teknologisten keksintöjen myötä. Valtaansa 
kasvattava Pentagon ja sen sotilastukikohdat, jotka suunniteltiin uusien vihollisten varalta, oli uhkaavampi kuin 
natsit olivat olleet. Hysteerisen nopeasti leviävä antikommunismi oli Thomas Mannin mukaan tuhoisampi kuin 
itse kommunismi. Isänmaallisen hurmoksellisuuden vallitessa monet Yhdysvaltain sisäiset sosiaaliset ongelmat, 
jotka olisivat vaatineet pikaista huomiota, sivuutettiin. Sisäinen jähmettyminen piti Yhdysvaltoja otteessaan. 
Järjetön vihamielisyys, joka loi voimakasta pelkoa ja torjuntaa, synnytti lopulta sortoa, joka purkautui 
kommunismivainoina, taiteilijoihin ja elokuvantekijöihin kohdistuvana sensuurina ja kansalaisiin kohdistuvana 
yhdenmukaistamisena. (Tytell 1976, 6)  
11 Tytellin mukaan Yhdysvalloista tuli toisen maailmansodan jälkeen massayhteiskunta, joka rakentui 
eristäytyneistä yksiöistä, joita rohkaistiin ainoastaan kuluttamaan ja jättämään päätöksien teko muille. 
Yhdysvaltoihin kehittyi ajattelutapaa, joka kieltäytyi kyseenalaistamasta auktoriteetteja. Sodan aikana koulunsa 
käyneestä sukupolvesta tuli tämän ajattelutavan uhreja. He olivat helppo saalis yhteiskunnan harjoittamalle 
propagandalle. Rahasta ja sen ansaitsemisesta tuli kansalaisten päämäärä. Koulutus ei enää ollut keino opettaa 
ihmisille kriittisyyttä tai syventää tietämystä, vaan se oli ainoastaan keino ansaita enemmän rahaa. (Tytell 1976, 
8) 
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kovaääninen, samanlaisia kuin nuorison epäkonventionaaliset, kapinalliset sankarit Elvis 

Presley, Marlon Brando ja James Dean olivat. (Greenland 1983, 4; Nuttall 1986, 14) 

     Nuorison kapinan kohteeksi muodostui Vietnamin sota. Amerikkalaiselle yhteiskunnalle 

sota oli taistelua kommunismin leviämistä vastaan, mutta amerikkalaisille nuorille se oli silkkaa 

hulluutta ja yhteiskunnassa oleva epäkohta. Nuoret itse eivät voineet osallistua 

päätöksentekoon asiassa, joka tarkoitti kuolemantuomiota tuhansille nuorille. Tykinruuaksi he 

kelpasivat, mutta sotaa koskevaan päätöksentekoon eivät. Vielä toisessa maailmansodassa 

amerikkalaisille nuorille oli kunnia-asia taistella amerikkalaisen yhteiskunnan puolesta, mutta 

vapaammassa yhteiskunnassa kasvaneille toisen maailmansodan veteraanien lapsille sotiminen 

amerikkalaisen yhteiskunnan puolesta ei enää ollut samanlainen itsestäänselvyys, jota se oli 

ollut heidän vanhemmilleen. Asepalvelukseen astumisen sijaan aseisiin kutsutut nuoret 

polttivat julkisesti kutsuntakorttejaan. Nuorten sotaa vastustava toiminta kärjistyi yliopistojen 

kampuksilla käytyihin opiskelijamellakoihin, jotka alkoivat, kun yliopistot antoivat tietoa 

opiskelijoistaan kutsuntaviranomaisille. Opiskelijamellakoita pahensivat rotukysymykset, kun 

opiskelijaryhmät sodan vastustamisen lisäksi osoittivat solidaarisuuttaan mustalle 

väestönosalle. (Ala-Ketola 1985, 15–50) 

     Vietnamin sodan myötä nuorisolle avautui amerikkalaisen yhteiskunnan todellisuus. Jeff 

Nuttallin sanoin: ”Syntyi sukupolvien välinen kuilu. Isä oli valehtelija. Hän valehteli sodasta ja 

hän valehteli seksistä. Hän valehteli pommista ja hän valehteli tulevaisuudesta. Hän elää 

elämäänsä valmiissa teennäisessä systeemissä, jota on jatkunut satoja vuosia.” (Nuttall 1968, 

13–14.) Nuorison yhteiskunnallisen heräämisen myötä se nousi kapinaan teennäisen systeemin 

hallitsemaa yhteiskuntaa vastaan, jossa he joutuivat elämään. Aikakauden kirjailijat, muusikot 

ja muut taiteilijat yhtyivät teoksiensa kautta vuosikymmenen kapinaan. (Ala-Ketola 1985, 15–

50) Amerikkalaisen yhteiskunnan tukipilarit koti, uskonto ja isänmaa eivät enää pystyneet 

kontrolloiman nuorisoaan. Konservatiivinen valtakulttuuri menetti otteensa aikakauden 

nuorista. Voima sai vastavoiman ja syntyi vastakulttuuri12. Vastakulttuurista muodostui 1960-
                        
12 1960-luvun valtakulttuurin vastaista toimintaa on kutsuttu vastakulttuuriksi (counter-culture, contraculture), 
alakulttuuriksi (sub-culture) ja bomb cultureksi, tutkimuksesta, oppiaineesta ja tutkijasta riippuen. Työssäni 
vastakulttuurilla tarkoitan valtakulttuurin vastaista tai sen silmissä tuomittavaa liikehdintää ja toimintaa jota 
esiintyi 1960-luvulla. Alakulttuurilla tarkoitan 1960-luvun vastakulttuurin osia kuten: hippiliikettä, undergroundia, 
vasemmistolaisuutta tai huumekulttuuria. Termit vastakulttuuri ja alakulttuuri eivät ainoastaan ole 1960-lukua ja 
sen tapahtumia määrittäviä termejä. Vastakulttuureja ja alakulttuureja on ollut ennen 1960-lukua, sen jälkeen ja 
myös tulevaisuudessa tulee olemaan toimintaa, jota näillä käsitteillä kuvataan. Esimerkiksi Merja Ala-Ketolan 
mukaan alkukristillisyyttä voidaan pitää oman aikansa vastakulttuurina. (Ala-Ketola 1985, 7-9) Elizabeth 
Nelsonin mukaan Anthony Esler luokittelee Ranskassa 1830-luvulla vaikuttaneen Boheemien-yhdyskunnan 
vastakulttuuriksi. (Nelson 1989, 84.) Frank Musgroven mukaan 1960-luvun vastakulttuuri syntyi Sproul Hallin ja 
Berkeleyn yliopistojen opiskelijamellakoiden seurauksena vuonna 1964. Musgrove määrittelee vastakulttuurin:” 
The counter culture is a revolt of the unoppressed. It is a response no to constraint, but to openness. It is a search 
for new interactional norms in the widening, more diffuse margins of postindustrial societies. It is most 
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luvun amerikkalaisen nuorison elämäntapa ja maailmankatsomus. Se oli kapinaa hallitsevaa 

arvomaailmaa vastaan, sukupolvien yhteentörmäys, joka lopulta johti sukupolvien väliseen 

taisteluun.13 

     Hippiliike, underground, vasemmistolaisuus ja huumekulttuuri olivat nuorison vaihtoehto 

järjestäytyneelle yhteiskunnalle. Siinä missä hippiliikettä edeltänyt beat-polvi oli taipuvainen 

cool jazzin synkkiin väreihin, innostuivat hipit psykedeelisestä kirjavuudesta ja acid-rockista. 

(Hollstein 1982, 44; Ala-ketola 1985, 53). Hippien elämäntyyliä värittivät kemialliset huumeet, 

vapaa rakkaus ja psykedeelinen rock-musiikki. Hipit pukeutuivat psykedeelisen värikkäisiin 

eksoottisiin vaatteisiin, joita koristivat kukat. Kukat olivat hipeille rauhan ja rakkauden symboli 

sekä kaikkein voimallisin ase maailman pahuutta ja väkivaltaa vastaan. Flower–powerin 

                        

satisfactorily conceptualized not as a revolutionary ideology, but as an exploratory curriculum, a range of 
experiences and exposures through which the postmodern generation seeks a sense of significance. It flowers in 
the shadow of futurity: a form of anticipatory socialization (often re-socialization) for long life in the loose social 
networks of a highly plural, non-mass society. It is not a ´youth culture´. It is a rebirth of Dionysian culture which 
has striking historical parallels. It insists that we are men, not things: that existence precedes essence. It defines 
the proper (human) categories which make us holy. It is unique in its promise that humanity can finally be human.” 
(Musgrove 1974, 19-20) 
13 Ala-ketolan mukaan vastakulttuurin juuret ovat 1950-luvulla. Vastakulttuurin henkisenä isänä pidetään Jack 
Kerouacin On the Road (1957) kirjasta syntynyttä beat-kulttuuria. Beatit sisäistivät pessimistisen asenteen, joka 
perustui amerikkalaisen elämäntavan, lamaannuttavan teknologian ja maailmantuhon mahdollisuuden 
aiheuttamaan pelkoon ja masennukseen. He kritisoivat uskontoa, porvarillista moraalia ja perinteisiä taidemuotoja, 
joissa he näkivät valtakulttuurin tunnusmerkit: hierarkia, riisto, valhe ja korruptio. Heidän arvostelunsa kohteena 
oli myös amerikkalaisen yhteiskunnan ihanteiden ja käytännön välinen ristiriita. Beatit halusivat vapautua tästä 
masentavasta todellisuudesta. Vapautumisen välineitä heille oli runous, jazz, marihuana ja alkoholi. Beatit hakivat 
yhteiskunnallista muutosta omaksumalla uudenlaisen elämäntavan. Aikakauden vastakulttuurin 
tapahtumakeskuksia olivat beattien taiteilijayhteisöt, kirjakaupat, kustantamot, happeningit, runopiirit ja 
taiteelliset aikakauslehdet New Yorkissa, San Franciscossa ja Los Angelesissa. Beat-kulttuuri oli kuitenkin 
järjestymätöntä eikä heidän elämäntavallaan ollut suurta yhteiskunnallista vaikutusta. (Ala-ketola 1985, 51–53) 
      Tytellin mukaan beatit olivat osa massayhteiskuntaa, mutta sen toinen puoli. He ihannoivat aikaa, jolloin 
ihmiset ostivat ennemmin maata kuin osakkeita. Beatit jakoivat Amerikan psyykeen kahtia. He repivät 
ensimmäisinä amerkikkalaisen yhteiskunnan perustan, pyhät perhesiteet, irti juuriltaan. Beattien mukaan 
amerikkalainen yhteiskunta oli tulevan tuhon sekoittama, ja nuorten amerikkalaisten miesten tulevaisuus oli 
uhratuksi tuleminen. Yksilö ei enää ollut oman onnensa seppä, vaan hän oli olosuhteiden uhri. Amerikkalainen 
unelma vapaasta tahdosta oli kadonnut. (Tytell 1976, 9) 
      Beat-kultturi ei ollut ainutkertaista. Euroopassa oli samantapaista katkeruutta ja idealismia eksistentialistien 
parissa. Eksistentialistit lähtivät beattien tapaan negaatiosta. He kieltäytyivät tunnustamasta ”sosiaalista annettua”. 
Beatit ja eksistentialistit uskoivat, että ihminen määrittää itse itsensä tekojensa kautta. He hyväksyivät Spenglerin 
näkemyksen länsimaisen yhteiskunnan tuhosta. Tytellin sanoin: ”Beatit tanssivat ympärillään näkemänsä 
absurdiuden musiikin tahdissa”. He toimivat tavalla, joka vastusti aikakauden odotuksia. Kirjoitusten lisäksi 
beattien elintapa oli osa heidän toimintaansa. Amerikan renessanssia ajaneiden transsendentalistien tavoin beatien 
toiminta oli ”jumalallista hulluutta jaloissa mielissä”. Beatit myös vastustivat kulttuuria, jossa pienikin erilaisuus 
oli epäilyttävää, jossa esimerkiksi homoseksuaalisuus oli rikollista perversiota. Yhteiskunnan silmissä beatit olivat 
hulluja ja he kärsivät kapinansa hedelmiä mielisairaaloissa, julkisten nöyryytysten ja sensuurin kautta. Beateja 
suljettiin myös vankiloihin toimintansa vuoksi. Tavallisen kansalaisen beatien saama kohtelu olisi nujertanut, 
mutta beatit nämä kokemukset ajoivat uusiin seikkailuihin. Hulluiksi leimaaminen ei beateja haitannut, sillä he 
olivat ihastuneet ”hulluuteen” elämää ylläpitävänä olemassaolona. Hulluus oli loistava, erikoinen ja 
pakkomielteenomainen keino värittää päivän varjoja. 1800-luvulta lähtien hulluus oli tulkittu epätavalliseksi 
käytökseksi, joka häpäisi yhteiskunnan hyväksyttyjä sääntöjä, mutta beatit halusivat murskata kaikki yhteiskunnan 
yksilöä rajoittavat säännöt. Hulluuttaan beatit ”syvensivät” huumeilla. Hulluus oli heille läpimurtona selvyyteen, 
äärimmäiseen näkemisen perspektiiviin. (Tytell 1976, 9–11) 
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ydinajatus oli, että kukat vain ovat, eikä niillä ole mitään ketään vastaan. (Ala-Ketola 1985, 52–

69.)14  

      Monesti vastakulttuurin synonyymiksi mielletty termi ”underground” tuli yleiseen käyttöön 

vuonna 1964. Termi syntyi New Yorkissa ilmestyvistä monistetuista lehdistä ja kotielokuvista, 

joita kutsuttiin undergroundiksi, koska ne olivat täydellisesti erossa julkisista 

kommunikaatiovälineistä. Underground-lehdille ja -kotielokuville oli ominaista, että ne 

käyttivät voimakkaasti sukupuolisuutta ja pakkomielteenomaisesti uskontoa aseinaan 

atomipommin synnyttämää henkistä taantumaa vastaan. Underground ei ollut tarkasti 

organisoitu liike, vaan se tapahtui spontaanisti. Se oli jotain, mitä luova ja yhteiskunnan 

tulevaisuudesta huolissaan oleva yksilö teki atomipommin varjostamassa maailmassa. (Nuttall 

1968, 181, 186). 

     Nuttalin mukaan yksi undergroundin syntymiseen vaikuttaneista syistä oli, että 

vastakulttuurisissa piireissä uskottiin, että järjestäytynyt yhteiskunta aikoi tuhota ihmiskunnan, 

ja sen vuoksi taiteilijoiden tehtävä oli teostensa välityksellä tuhota yhteiskunta ja luoda uusi 

täydelliseen vapauteen perustuva kulttuuri. 1960-luvun yhteiskunnassa eläneen taiteilijalle 

tavoite ei kuitenkaan ollut helppo, sillä sensuuri ja yhteiskunnassa vallalla oleva arvomaailma 

rajoittivat vastakulttuuristen taiteilijoiden mahdollisuutta julkaista teoksiaan. Taiteilijoiden piti 

julkaista teoksensa itse ja underground oli ainoa väylä siihen. (Nuttall 1968, 182.) 

      Underground oli muutakin kuin underground-lehdet ja underground-kotielokuvat. Yksi 

undergroundin keskeisimpiä ilmiöitä olivat sarjakuvat. Newyorkilainen psykiatri Fredric 

Wertham oli 1950-luvun alussa julkaissut artikkelinsa Seduction of the Innocent, jossa hän 

julisti, että sarjakuvissa ja jännityslukemistoissa kaikki luonnoton pahuus tiivistyy huonoksi 

esimerkiksi lukijoilleen ja yleiseksi turmelukseksi koko kansakunnalle. Werthamin 

                        
14 Ala-ketolan mukaan hippiliike oli antimaterialistinen liike, joka omistautui mystisille ja agraareille arvoille. 
Hipit olivat teknofobisia: tietokoneet, pommit, rannekellot ja kodinkoneet olivat pahasta; ja itse valtio oli ”kone”. 
Heidän yhtenä elämänohjeenaan olikin teknokratian vastustaminen tiettyyn pisteeseen asti. Teknologian 
kieltäminen oli vain yksi puoli hippien teknologista viattomuutta. Pahojen laitteiden lisäksi löytyi myös hyviä 
laitteita, kuten moottoripyörät, vibraattorit, stereot ja offsetpainot. Urbaaneille radikaaleille automaatio loi 
vapautta. (Ala-ketola 1985, 83–88; Greenland 1983, 5) 
     Diggerit ja jipit olivat hippien henkisiä perillisiä. Diggereitä pidetään politisoituneina kukkaislapsina, jotka 
uskoivat, että hippien yhteiskunnanvastainen protesti kantaisi paremman hedelmän, jos se on sisältä käsin 
paremmin varustettu. He näkivät yhteisöä uhkaavan vaaran, joten he organisoivat maanviljelyskommuuneja ja 
yhdessä hippien kanssa huolehtivat kukkaislasten sairaanhoidosta, perustivat klinikoita, yhteisasuntoja, avoimia 
tapahtumia ja ilmaisia kauppoja. Tällä diggerit halusivat tehdä kukkaislasten protestista entistä tehokkaamman ja 
valtakulttuurin kannalta tuhoisamman. Vastakulttuuriset liikkeiden huomastessa, että olemassa olevilla 
keskuksilla on riittävästi potentiaalia Yhdysvaltojen poliittisiin oloihin suuntautuvaan aktiiviseen vastarintaan, 
hippien passiivinen toiminta muuttui jippien aktiiviseksi toiminnaksi. San Franciscon ja Chicagon väkivaltaiset 
tapahtumat muuttivat hipit jipeiksi. Jippejä Ala-Ketola kutsuu mediamanipulaattoreiksi, marxilaisiksi trippareiksi 
ja psykedeelisiksi bolshevikeiksi. Jippi-liike olikin hänen mukaan silta, joka johti jo hautaansa vaipuneesta hippi-
ideologiasta uuteen politiikkaan, jonka mukana psykedeelinen vallankumous vyöryi ulos kaduille, tunkeutui 
massamedioihin ja ajautui lopulta myös vankiloihin. (Ala-ketola 1985, 83–88) 
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nostattaman hysterian seurauksena vuonna 1954 laadittiin sarjakuville Comics Code15, joka 

siisti sarjakuvista niin erotiikan kuin suurilta osin realistisen aineksen. Todellisuudessa Comics 

Coden vaikutus oli päinvastainen. Siitä tuli kasvualusta underground-sarjakuvalle, joka eli ja 

kukoisti esittämällä sitä, minkä sarjakuvasäännöstö kielsi: saastaista kielenkäyttöä, arvojen 

pilkkaamista, rasismia, sukupuolisten toimintojen, vajavuuksien ja vähemmistöjen kuvailua ja 

raakuutta. Osittain underground-sarjakuvat osoittivat myös sympatioita uudelle vasemmistolle. 

(Ala-Ketola 1985, 66–67.) 

      1960-luku oli myös avaruuden valloituksen vuosikymmen. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto 

kilpailivat avaruuden valloittamisesta, ja koko ihmiskunta katsoi kohti tuntematonta avaruutta. 

”Outer spacen”, ulkoavaruuden valloittaminen sai sellaiset mittasuhteen, että avaruuteen 

lähetettiin kymmeniä satelliitteja maapalloa kiertämään ja useita luotaimia tutkimaan 

aurinkokunnan planeettoja. Näitä seurasivat miehitetyt lennot, ensin kuun ympäri ja lopulta 

kuuhun.  

     Ulkoavaruuden lisäksi myös sisäavaruuden valloittamisesta tuli muoti-ilmiö 1960-luvulla. 

Marja Ala-Ketola kirjoittaa tutkimuksessaan Hippejä, jippejä, beatnikkejä: 1960-luvun 

vastakulttuuriliikkeiden historiaa: 

 

      Outer space ei kuitenkaan ollut ainoa avaruus, joka kiehtoi 1960-lukulaisten 
mieliä. Myös ”inner space”, alitajunta, joutui uudenlaisen luotauksen kohteeksi. 
”Psykedeliasta” tuli undergroundin ohella käsite, joka yhdisti monia 
amerikkalaisen vastakulttuurin aikaansaannoksia. Sana merkitsee tajuntaa 
laajentavaa, ja se saattoi käydä laatusanasta yhtä hyvin kuvataiteelle, elokuvalle ja 
rock-musiikille kuin huumekulttuurille ja uskonnollisille kokemuksille. Juuri 
psykedeelisyys yhdisti usein toisiinsa musiikin ja marihuanan tai LSD:n ja 
jumalanpalveluksen:( Ala-Ketola 1985, 115). Psykedeelisiä kokemuksia haettiin 
myös mystiikasta, okkultismista ja maagisista ilmiöistä. (Ala-Ketola 1985, 53–54, 
70.). 

 

Tietoisuuden laajentaminen huumeiden ja erilaisten mystisten uskontojen avulla oli näkyvä osa 

1960-luvun vastakulttuuria. Inner spacen tutkijoista erityisesti edellä mainittu Harvardin 

yliopiston psykologian professori Timothy Leary kohosi keskeiseksi hahmoksi pyrkimyksissä 

laajentaa ja tutkia tietoisuutta psykedeelisten huumeiden kuten LSD:n avulla. 

Auktoriteettiuskoa vastaan kapinoinut Leary halusi vapauttaa ihmismielen ja samalla koko 

                        
15 Comics Coden esikuvana toimi 1930-luvulla elokuvien liiallisen seksin ja väkivallan karsimiseksi luotu 
Production Code, jonka vaikutus elokuvantekijöihin oli sama kuin Comics Coden sarjakuvapiirtäjiin. Koodin 
julkistamisen jälkeen elokuvantekijät suoranaisesti kilpailivat siitä, kuka pystyy kiertämään koodia 
nerokkaimmalla tavalla. 
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ihmisen. Leary julisti, että vuoden 1943 jälkeen syntyi kolme uutta energiaa. Atomienergia 

antoi maailmankaikkeuden mystiset perusvoimat ihmisen käsiin. Elektroniset impulssit liittivät 

maailman välittömään kommunikaatioverkkoon. Psykedeeliset huumeet vapauttivat ihmisen 

sisäisen energian ja nopeuttivat tajuntaa samalla eksponentiaalisella suhteella kuin ydinvoima 

ja elektroniikka aika-avaruuden laajenemista. (Greenland 1983, 7; Leary 1970, 141)16 

     Learyn julistus tavoitti nuorison, joka kiinnostui psykedeliasta ja mieleen vaikuttavista 

huumeista. Huumeet tarjosivat filosofisia ja psykologisia mahdollisuuksia tajunnan 

vapauttamisessa sekä mielikuvituksen vapauttamisessa fysiikan ja tapojen kahleista. 

Psykedelian puolustajien mukaan jokaisella, joka otti LSD:tä, oli mahdollisuus käydä läpi 

merkitysten, paikan, ajan ja identiteetin voimakas uudelleen organisointi omassa 

havainnoinnissaan. LSD antoi mahdollisuuden matkustaa tietoisuuden lähteille. Ei 

systemaattisesti, vaan spontaanisti ja kokeellisesti. (Greenland 1983, 6.) 

     Täydellisen subjektiivisena kokemuksena psykedeelinen matka eli trippi muutti kokijan 

suhtautumista yhteiskuntaan. Kumpaa uskoa, Nixonia vai omia aisteja? Kun Yhdysvaltain 

hallitus teki LSD:ä ja kannabiksesta laittomia, Greenlandin mukaan hallitus ei ainoastaan tehnyt 

laittomia huumeista, jotka rohkaisivat tyytymättömyyteen nuorison keskuudessa, vaan samalla 

se otti kantaa keskeiseen fenomenologiseen ongelmaan. Se vahvisti länsimaiden uskoa 

materialismiin ja yhteen ainoaan objektiiviseen todellisuuteen. Jokainen, joka ei toiminut tuossa 

uskossa, oli epävakaa, ja jokainen substanssi, joka vahvisti tuota uskoa, oli myrkkyä. 

(Greenland 1983, 6–7)17 

      Yhteiskunnan tabuja haluttiin esittää julkisesti, ja näin huumeista tuli lähes 

yhteiskunnallinen velvollisuus. (Nuttall 1968, 187) Tämän yhteiskunnallisen sanoman 

tehokkaimpia levittäjiä olivat 1960-luvun nimekkäimmät taiteilijat. Nuttall kirjoittaa: ”Freak-

outs, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Ken Kesey, the Merry Pranksters. ´Turn on, tune in, 

                        
16 Ala-ketola kirjoittaa Learysta: “ LSD on sakramentti. Näin vakuutti diggereitten guru Timothy Leary vuonna 
1969 eräälle kanadalaiselle underground-lehdelle antamassaan haastattelussa. Haastattelun aikana hän silloin 
tällöin toisteli Hare Krishna –mantraa. Hare Krishnan sekoittaminen huumeisiin ei oikein ole sopusoinnussa sen 
kanssa mitä Johnsonin kolme vuotta aikaisemmin haastattelemat nuoret puhuivat liikkeen suhteesta keinotekoisiin 
kiihokkeisiin. Leary kuitenkin yhdisti nämä kaksi tajunnanlaajennusmenetelmää, ja hänen edustamansa 
huumekultti sai nuorten keskuudessa uskomattoman rajun suosion. 
[…] 
   Vasta hippiliike ja nimenomaan hippiliike muutti hallusinogeenien kokeilun joukkoliikkeeksi; profeetta Leary 
teki siitä sakramentin. Tavoitteena oli psykedeelinen vallankumous, joka pohjautui tähän yksinkertaiseen 
syllogismiin: kun muutat aivojesi toiminnan, muutat koko maailman. Tietoisuuden laajentaminen ja sitä tietä 
maailman muuttaminen oli ensisijainen tavoite, huumeet yksi keino muitten joukossa tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.” (Ala-ketola 1985, 77) 
17 Vastakulttuuriseen mentaliteettiin kuului, että huumeiden vaaroista ei välitetty. Huumeet saattoivat tappaa tai 
aiheuttaa riippuvuutta, mutta se oli asiaankuulumatonta, koska sellaiset vaarat kuuluivat tulevaisuuteen ja 
tulevaisuutta ei ollut turvallista veikata. Se oli liian epätodennäköistä todeksi otettavaksi. (Nuttall 1968, 118) 
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drop out´ ´Do your own thing´ spreads throughout the western world at a brisk rate by 

psychedelic newspapers, mixed-media pop clubs, posters and ´head shops´” (Nuttall 1968, 219) 

      Huumeiden käytöstä tietoisuuden laajentamiseksi tuli suosittua vastakulttuurisissa 

taiteilijapiireissä. Psykedeelisten huumeiden avulla taiteilijat halusivat tutkia ´Inner spacea´ eli 

sisästä minäänsä. Beat-kirjailijana tunnetuksi tulleen runoilija Allen Ginsbergin runoudessa 

sekoittuivat idän mystiikka, radikalismi, pohdinta jumalan olemuksesta ja huumekulttuuri.18 

Underground-sarjakuvapiirtäjä Robert Crumbin sarjakuvat pursusivat huumekulttuuria. 

William Burroughsin tunnetuin teos The Naked Lunch (1959) pursusi väkivaltaa, 

homoeroottisia fantasioita, ja se oli ennemminkin huumehoureisten unien ja vainoharhaisuuden 

heijastuma kuin romaani perinteisessä mielessä. (Hewison 1986, 101.) Kirjalliseksi 

ilmaisutavakseen Burroughs kehitti cut-up tekniikan. Jeff Nuttall kirjoittaa Burroughsin 

käyttämästä tekniikasta: ”… cutup was an adventure which extended on the one hand the 

psychic adventure of surrealist automatic writing and on the other hand the purely aesthetic 

juxtaposition of language fragments begun by Pound and the Imagists.”(Nuttall 1968, 194). 

      Kirjailija Ken Kesey ajoi halki Yhdysvaltain Merry Band of Prankstersin kanssa. Kesey oli 

nuoruudessaan ollut mukana CIA:n järjestämissä MK-ULTRA-kokeissa rahoittaakseen 

opintojaan. Kokeissa testattiin ennen tuntemattoman lääkkeen vaikutusta ihmismieleen; 

myöhemmin lääke opittiin tuntemaan nimellä LSD. Keseystä tuli Learyn ohella toinen kuuluisa 

LSD:n puolestapuhuja. Hänen Prankstersin kanssa Amerikan halki tekemä matka tuli 

tunnetuksi ”Acid testeistä”, ”happokokeista”, joita he järjestivät vierailemillaan paikkakunnilla. 

Testeihin osallistui tuhansia ihmisiä. Parhaiten Kesey kuitenkin tunnetaan kirjoittamastaan 

romaanista One Flew over the Cuckoo´s Nest (1962), jossa mieli, sen järkkyminen ja 

auktoriteettien vastustaminen ovat keskeisiä teemoja. 

 

 

 

 

 

                        
18 Tytellin mukaan beatteja pidettiin hulluina, mutta myös he itse käyttivät hulluutta töissään. Ginsbergin Howl 
on loistava esimerkki siitä. Yhteiskunnan silmissä beatit olivat hulluja ja he kärsivät reformaationsa hedelmiä 
mielisairaaloissa, julkisten nöyryytysten ja sensuurin kautta. Heitä suljettiin jopa vankiloihin toimintansa vuoksi. 
Tytellin mukaan tavallisen ihmisen beatien saama kohtelu olisi nujertanut, mutta beatit nämä kokemukset ajoivat 
uusiin seikkailuihin. (Tytell 1976, 10) 
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1.4. R.D. Laing, skitsofrenia ja antipsykiatria 
 

      Psykiatri Ronald D(avid) Laing (1927-1989) on tunnetuimpia brittiläisen vastakulttuurin 

edustajia. Vuonna 1960 julkaistiin Laingin teos The Divided Self19. Ilmestyessään kirjaa 

synnytti suurta kohua, ja se loi Laingille maineen vastakulttuurisena psykiatrina. Teoksessaan 

Laing kuvaa, miltä tuntuu olla hullu tai hulluuden partaalla. Kirjaa pidettiin ainutlaatuisena 

Laingin teoksessa käyttämän eksistentialistis-fenomenologisen näkökulman vuoksi, jolla hän 

kartoittaa minuuden kehitystä skitsoidista täysin puhjenneeseen psykoosiin. Kirjan 

ilmestymisen aikaan moni sen lukeneista tunsi, että heidän oma vieraantuneisuuden tunteensa 

oli ensimmäistä kertaa kartoitettu. (Kotowicz 1997, 2–4, 121-122; Clay 1996, 60, 62, 75; 

Howarth-Williams 1977, 5.) 

      Vuonna 1965 Laing perusti muutaman kollegansa kanssa Kingsley Halliin The Philadelphia 

Association nimisen terapeuttisen yhteisön20. Yhteisön tarkoituksena oli luoda olosuhteet, jossa 

psykoottisessa hermoromahduksessa olevat ihmiset voisivat parantua ilman lääkkeitä. 

Kokeilussa lääkäri-potilas asetelma oli poistettu, ja he kaikki asuivat yhdessä saman katon alla. 

Kingsley Hallissa pidettiin myös seminaareja ja erilaisia työpajoja, ja vähitellen siitä tuli 

vastakulttuuristen piirien ”pyhiinvaelluspaikka”. John Clay kuvaa Laingista kirjoittamassa 

teoksessaan R D Laing: A Divided Self Kingsley Hallia: 
 

Meanwhile, Kingsley Hall became a mecca for visitors. Young Americans, usually 
dressed in knee-length Indian cotton shirts and white line trousers, and fresh from 
reading The Divided Self and Goffman´s Asylums, took a taxi straight from the 
airport and arrived, expecting to be let in and allowed to stay. Laing soon kept a 
special trunk in his office for the piles of letters that kept arriving from applicants 

                        
19 Laing otti teoksensa nimen William Jamesin Varieties of Religous Experiencen kahdeksannesta luennosta, jossa 
James esittää psykologisen selityksen mystisille kokemuksille, todeten että mystikot ja pyhimykset olivat itse 
pirstoutuneita minuuksia, jotka eivät vastanneet Jumalalle vaan omalle tukahdutetulle syyllisyydelle. Laing 
myönsi, että Jamesin lisäksi T.S. Eliot vaikutti kirjaan. Hän totesi, että kirjassa on monia peitettyjä vihjauksia, 
joista monet niistä ovat tyylillisiä ja lauseopillisia. (Clay 1996 s. 59) 
20 Kingsley Hall oli jatkoa Laingin ”Rumpus Room” kokeilulle, jonka hän teki työskennellessään Gartnavelin 
sairaalassa 1950-luvulla. Gartnavelin sairaala oli vanha ja kolkko viktoriaaninen rakennus, jossa potilaat viettivät 
päivänsä ahtaissa tiloissa. Potilaat olivat levottomia, väkivaltaisia, vaarallisia, meluisia, toimivat kaavamaisesti ja 
osa heistä oli ikään kuin halvaantuneita ja täysin toimintakyvyttömiä. Potilaita hoidettiin sen aikaisilla 
menetelmillä; ETC:llä, lobotomialla ja insuliinishokkiterapialla. Laing teki kokeilun, jossa hän valitsi sairaalan 
kaksitoista pahinta skitsofreenikkoa, jotka olivat olleet vähintään neljä vuotta sairaalassa, joille ei ollut tehty 
lobotomiaa ja jotka olivat saaneet vain vähän ECT:tä. Laingin kokeilussa potilaat saivat viettää päivänsä 
huoneessa, joka oli laaja, valoisa, vasta sisustettu ja jossa potilailla oli mahdollisuus lukea, ommella, piirtää jne. 
Osa kokeilua oli, että sekä potilaat että hoitajat pukeutuivat normaalisti sairaalan vaatteiden sijaan. Muutos 
potilaissa oli huomattava. Jo kokeilun toisena aamuna potilaat olivat hyvissä ajoin kokoontuneet huoneen ovelle 
odottamaan sisäänpääsyä. He juttelivat, nauroivat ja hyppelivät innoissaan. Kokeilun seurauksena potilaiden 
käytös parani eikä heistä enää ollut fyysistä uhkaa hoitajille. Kahdeksantoista kuukauden sisällä kokeilun 
aloittamisesta, kaikki kokeilussa mukana olleet potilaat pääsivät pois sairaalasta. Kokeilun ansiosta Laing havaitsi, 
kuinka suuri merkitys perheyhteisöllä oli skitsofreenikkojen maailmassa. (Clay 1996, 54–59) 
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asking to be admitted. It became a statutory stop in London on the itineraries of 
distinguished radicals, psychiatrists (Basaglia visited), therapist (Fritz Perls was 
moved to tears by what he saw), poets, actors (Sean Connery, a fellow Scot, visited, 
played table tennis with the inmates, and argued with Laing, two bruising egos 
competing), painters, dancers, experimental drama groups, yoga students and 
students from recently-formed Anti-University down the road. Indeed, it became a 
hallowed shrine of the counter-culture movement, with London as the Vienna of 
the 1960s, and Kingsley Hall the Havana of the schizophrenic revolution. (Clay 
1996, 131.) 

 

Kuten lainauksesta käy ilmi, yhteisöstä tuli merkittävä osa Lontoon vastakulttuurista 

liikehdintää. Kaikenlaiset juorut ympäröivät Kingsley Hallia ja samalla kasvattivat Laingin 

mainetta. (Kotowicz 1997, 2–4) 

      Vuonna 1967 julkaistiin Laingin teos The Politics of Experience and The Bird of Paradise. 

Kontekstista riippuen teosta on pidetty hyvässä ja huonossa mielessä Laingin kuuluisimpana 

teoksena. Teos rikkoo täysin psykiatrian perinteisiä käsityksiä ja normeja. DS:tä teki kuuluisan 

epätavallinen perspektiivi, josta Laing lähestyi henkistä sairautta. The Politics of Experiencessä 

Laing esittää yleisölle täysin päinvastaisen kuvan skitsofreniasta, kuin minkä 

standardipsykiatria on siitä antanut. Teoksessa Laing kyseenalaistaa koko vallalla olevan 

systeemin, johon meidän käsityksemme ”hulluudesta” ja ”normaaliudesta” perustuu. Laing 

väittää, että ”hullu” on joskus paljon täysjärkisempi kuin ”normaali”. Lisäksi Laingin 

ajatuksena teoksessa on, että osalla psykoottisista kokemuksista voi olla myös parantavia 

ulottuvuuksia, jotka ovat sukua initiaatio-rituaaleille, joissa minuuden tunnon menetys ja matka 

mystiseen elämänpiiriin voi synnyttää uuden ja valistuneemman henkilön. Ennen The Politics 

of Experienceä Laingin tunnettiin psykiatrina, joka ymmärsi henkisesti sairaita ja niitä 

perherakenteita, joissa he olivat kasvaneet. The Politics of Experiencen ilmestymisen jälkeen 

Laingista tuli eräänlainen skitsofreenikkojen guru, kulttisankari opiskelijoille, yhteiskunnan 

etujoukon johtaja, joka transsendentaalisten todellisuuden kokemuksien kautta rikkoi sen ilkeän 

kehän, johon moderni kapitalistinen yhteiskunta oli kansalaisensa vanginnut. (Kotowicz 1997, 

3; Howarth-Williams 1977, 5) 

      Laing oli sekä kiitelty että kiistetty persoona. Loren M. Mosher kuvaa Bob Mullanin 

toimittamassa teoksessa R.D LAING: Creative Destroyer Laingia:”Dr Laing: Scotsman, 

psychiatrist, psychoanalyst, philosopher, therapist, theoretician, bête noir, husband, father, 

druggie, drunkard, guru, culture hero, foe of friends and friend of foes, existentialist, 

consciousness raiser, humanist, master of the spoken and written word, gifted pianist, and 

radical anti-hypocrite…” (Mullan 1997, 7) 
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      Listaa voisi vielä jatkaa, …radical psychiatrist, an acid Marxist, drunken, womanizing 

charlatan…. Valtakulttuurin silmissä Laing oli vastakulttuurinen mediapersoona, joka 

toiminnallaan halusi ravistella sekä konservatiivisen Britannian perustuksia että sen psykiatrian 

traditioita. Hänen vastustajansa syyttivät Laingia siitä, että hän teki skitsofreniasta 

yhteiskunnallisen rakennelman, jota skitsofreenikot hallitsevat ylimaallisella näkemyksellään 

todellisuudesta ja totuudesta, eikä psykiatrinen hoito ole mitään muuta kuin yhteiskunnan 

banaali yritys steriloida ja hillitä vallankumousta. (Mullan 1997, 3). Laingin teoriat 

kyseenalaistivat vallalla olleet käsitykset skitsofreniasta, skitsofreenikoista ja skitsofreniaan 

sairastumisen syistä, ja Laingin käsityksen mukaan ympäristöllä oli keskeinen merkitys siinä. 

      Laingin kannattajat pitivät Laingia vanhakantaisen psykiatrian uudistajana, guruna. Laingin 

suurin ansio kuitenkin oli, että hän antoi äänen yhteiskunnan syrjäyttämälle ryhmälle, joka 

sairautensa vuoksi ei pystynyt puolustamaan oikeuksiaan. Toiminnallaan Laing toi psykiatriset 

sairaudet ja niistä kärsivät julkisuuteen nostamalla heidät pysyvästi sanoma- ja aikauslehtien 

palstoille. (Mullan 1997, 3)21 

     Toiminnallaan Laing paransi psyykkisesti sairaiden asemaa. Laingin vuonna 1964 tekemä 

vierailu LSD-guruna tunnetun Timothy Learyn luo Yhdysvaltoihin ja Laingin yhteydet 

brittiläiseen underground-liikkeeseen heikensivät kuitenkin hänen uskottavuuttaan suuren 

yleisön silmissä. Laingin tieteellistä uskottavuuttaan psykiatripiireissä kyseenalaisti se, että 

muiden tutkimustensa ohessa hän julkaisi muutamia artikkeleita radikaalisti erilaisesta tavasta 

keskittyä. Niissä hän käytti mm. käsitteitä yliherkkyys, transsendentaalinen kokemus. 

(Kotowicz 1997, 121; Howarth-Williams 1977, 5) 

      Laingista puhuttaessa nousee aina esiin termi antipsykiatria22. Uransa aikana Laingilla oli 

monia projekteja kollegojensa kanssa. Aaron Estersonin kanssa hän julkaisi teoksen Sanity, 

                        
21 Zbigniew Kotowicz kirjoittaa Laingin roolista mielisairauksista kärsivien puhemiehenä: ”Laing touched a raw 
nerve. To put it briefly, he attempted to politicize and spiritualize, so to speak, the discourse of madness and in the 
process, in a truly anarchic fashion, he questioned, doubted, ridiculed some of the fundamental precepts that govern 
our society. Laing sought passages between the so-called normal and the insane; he fervently believed that the 
language of the madness is a human language and that it can only be understood if it is accepted as part of the 
human experience. Laing was the celebrated psychiatrist, the visionary, the savage iconoclast who questioned the 
values of the developing capitalist society in general and the role of psychiatry in particular. He attempted to bring 
madness back to the public space, where it once was, before it was separated off, incarcerated, confined in lunatic 
asylums on the outskirts of the great conglomerations where normal citizens conduct their daily affairs.” (Kotowicz 
1997, 1) 
22 Laing itse toteaa suhtestaan antipsykiatriaan kirjassaan Wisdom, Madness and Folly: ”I have never idealized 
mental suffering, or romanticized despair, dissolution, torture or terror. I have never said that parents or families 
or society ´cause` mental illness, genetically or environmentally. I have never denied the existence of patterns of 
mind and conduct that are excruciating. I have never called myself an anti-psychiatrist, and have disclaimed the 
term from when first my friend and colleague, David Cooper, introduced it, However, I agree with the 
antipsychiatric thesis that by and large psychiatric functions to exclude and repress those elements society wants 
excluded and repressed. If society requires such exlusion then exlusion it will get, with or without the aid of 
psychiatry. Many psychiatrists want psychiatry to bow out of this function. In Italy, as I have mentioned, some 
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Madness and the Family (1964), David Cooperin kanssa tutkimuksen Reason and Violencen 

(1964). Lisäksi Laing julkaisi useita artikkeleita myös muiden psykiatrien kanssa. Useimmat 

yhteistyöt olivat lyhyitä, ja Laingin yhteistyökumppaneilla oli myös oma uransa, mutta siitä 

huolimatta heitä pidettiin yhtenä ryhmänä, jonka harjoittamaa psykiatriaa kutsuttiin nimellä 

antipsykiatria. (Kotowicz 1997, 4). 

     Termin antipsykiatria keksi David Cooper23. Antipsykiatreina pidettiin monia perinteisestä 

psykiatriasta poikkeavaa psykiatriaa harjoittavia lääkäreitä ja teoreetikkoja eri puolilta 

maailmaa. Vaikka antipsykiatrit lokeroitiin yhden käsitteen alle, he eivät olleet homogeeninen 

ryhmä, vaan heillä oli erilaisia, jopa vastakkaisia näkemyksiä psykiatriasta, joten ainoa heitä 

yhdistävä asia oli standardipsykiatrian vastustaminen. Antipsykiatrien mukaan psykiatriset 

taudinmääritykset ovat tieteellisesti merkityksettömiä. Taudinmääritykset ovat vain keino 

luokitella yhteiskunnallisesti epätoivottavaa käytöstä lääketieteen varjolla ja taudinmääritysten 

perusteella sairaaksi luokiteltua kohdellaan tavalla, joka on loukkaus ihmisoikeuksia ja 

ihmisarvoa vastaan. Antipsykiatrit uskoivat, että luokittelun suorittavat psykiatrit voivat 

yhteiskunnan toimesta tehtyjen taudinmääritysten perusteella katsoa, että poikkeavasti 

käyttäytyvä ihminen on kykenemätön elämään ”normaalissa” yhteisössä, ja luokittelun tehneen 

psykiatrin antamalla lähetteellä hänet voidaan sulkea laitokseen saamaan psykiatriassa 

psykiatristen standardien mukaista hoitoa. Antipsykiatrit uskoivat, että monesti standardien 

mukaisesti sairaita pidetään sairaalassa vastoin heidän omaa tahtoaan. Antipsykiatrisen 

näkemyksen mukaan ennalta määriteltyihin standardeihin ja luokituksiin perustuvassa 

rakennelmassa ei ymmärretä henkisen kärsimyksen todellista luonnetta eikä niiden pohjalta 

voida myöskään kehittää yhtenäistä parannusjärjestelmää. (Kotowicz 1997, 4–5). 

Järjestelmässä potilaat ovat hoitoketjua varten eikä hoitoketju potilasta varten. 

     Antipsykiatrisen ryhmittymän sisällä syntyi erilaisia vastareaktioita; ja niiden mukana 

kehittyi kaksi erilaista, mutta toisiinsa liittyvää, menettelytapaa. Ensimmäisessä tavassa 

antipsykiatrit ottivat tehtäväkseen uudelleenarvottaa käsityksemme hulluuden luonteesta. 

Heidän näkemyksensä erosivat toisistaan, mutta he kehittivät ideoita, jotka olivat täydellisiä 

vastakohtia perinteiselle psykiatrialle. Toinen tapa oli perustaa hoitopaikkoja (terapeuttisia 

yhteisöjä, kokeellisia osastoja) niille, jotka ovat henkisessä ahdingossa, lääkäriin tai sairaalaan 

                        

have done so; more would like to do so I other countries, but it is not easy. Such a complete change of policy 
requires as complete a change of outlook, and that is rare.” (Laing 1998, 9) 
23 Laing toteaa antipsykiatria käsitteen synnystä kirjassaan Wisdom, Madness and Folly: ´The term ´anti-
psychiatry` was coined by the psychiatrist David Cooper because he felt that psychiatry as the theory and practice 
of medical psychiatry was and is predominantly repressive, antipsychiatric in the sense of the science and art of 
mental healing. Quite a few medical psychiatrists agree with him. (Laing 1998, 2) 
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turvautumatta. Antipsykiatrinen keskustelu pyöri näiden kahden lähestymistavan ympärillä. 

(Kotowicz 1997, 4–5) Julkisuudessa antipsykiatrinen keskustelu sai valtavasti huomiota. 

Laingia pidettiin liikkeen hengellisenä johtajana, ja hänen tuotantoaan pidettiin synonyyminä 

käsitteelle antipsykiatria. (Kotowicz 1997, 4–5.)24 

 

 

1.5. Sci-fin uusi aalto, ´sisäavaruus´ ja Philip K. Dick 

 

1.5.1. Michael Moorcock – science fictionin sukupolvenvaihdos 

 

      Science fictionin uuden aallon syntymisen kannalta merkittävä asia tapahtui vuonna 1964, 

kun New Worlds lehden päätoimittajaksi valittiin Michael Moorcock. Ennen Moorcockin 

päätoimittajakautta New Worlds oli perinteinen pulp scifi lehti, mutta Moorcockin myötä 

lehdessä tapahtui muutos. Ennen New Worlds –lehden päätoimittajaksi ryhtymistään Moorcock 

oli haaveillut ystävänsä J(ames). G(raham). Ballardin kanssa pulp-lehtiä laadukkaammasta 

science fiction -julkaisusta. Moorcockin haaveena oli lehti, joka painetaan paremmalle 

paperille, joka tuo kokeellista taidetta lähemmäksi suurta yleisöä, popularisoi jo julkaistuja 

kertomuksia ja tarjoaa lukijoilleen erilaisia ja uusia kirjoituksia ennestään tuntemattomilta 

kirjailijoilta. Moorcock myös halusi sekoittaa keskenään populaarin science fictionin, tieteen 

sekä kirjallisen että taiteellisen avantgarden. Lehden ulkoasun muuttaminen ei Moorcockilta 

kuitenkaan onnistunut, mutta sisällöllisesti Moorcock muutti lehden linjaa. (del Rey 1980, 252; 

Aldiss 1986, 298; Greenland 1983, 16–22). Aldiss kirjoittaa Moorcockista ja New Worldsistä: 

 

   Under E.J. ”Ted” Carnell´s editorship, anything experimental or new got in along 
with the hack work. But from issue 142, May-June 1964, all that changed. Carnell 
retired. Michael Moorcock took over the editorship of the magazine. Moorcock was 
twenty-four and the veteran of ten year´s magazine editing and, in what was 
tantamount to a manifesto, began to alter radically the contents and direction of the 
magazine. The new god was not Edgar Rice but William Burroughs, […]. (Aldiss 
1986, 298). 

                        
24 Norjalainen psykiatri Sven Haugsgjerd kuvaa Kingsley Hallia ja toista antipsykiatrista laitosta Villa 21:ä anti-
instituutioiksi. Haugsgjerdin mukaan Villa 21:ssä aloitettiin kokeilu, jossa kaikki laitoksen säännöt, joita potilaat 
pitivät henkilökunnan irrationaalisina kuvitelmina, hävitettiin. Jokainen sai herätä milloin halusi, siivota milloin 
halusi, päättä itse peseytyykö vai ei, osallistuuko istuntoihin vai ei… Näennäisen kaaoksen jälkeen, joka aiheutti 
välirikon sairaalahallinnon kanssa, kaikki päätyivät terapeuttiseen keskinäiseen yhteyteen. Kukaan ei toiminut 
sääntöjen mukaan siksi että niin täytyi, vaan aidosta yhteisestä tai yksilöllisestä tarpeesta. (Haugsgjerd 1975, 216) 
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Kuten Aldiss mainitsee, päätoimittajana Moorcock piti William S. Burroughsia (1914-1997) 

esikuvanaan. Moorcockille Burroughs oli uudenlaisen, epäsovinnaisen science fictionin 

esikuva, joka ei välittänyt viihdeteollisuuden vaatimuksista. Moorcock julisti, että populaarin 

kirjallisuuden renessanssi on nurkan takana, ja uusi renessanssi-ihminen on William Burroughs. 

Moorcockin mukaan Burroughsin kirjoitukset ovat sellaista science fictionia, jollaista science 

fictionin lukijat olivat odottaneet. Burroughs oli Moorcockin näkemyksen mukaan täydellinen 

vastakohta mainoskeskeiselle, pommin varjossa elävälle ja vallan korruptoimalle 1960-luvulle, 

sillä Burroughs ei mitenkään taipunut viihdekulttuurin vaatimuksiin. (Aldiss 1986, 298; 

Greenland 1983, 17.)25 

      Christopher Priest toteaa artikkelissaan ”British science fiction” Moorcockin osoittaneen, 

että science fictionin perinteinen muotokieli ei ollut ainoa tapa kirjoittaa science fictionia. 

Moorcock uskoi, että Burroughsin tekstit osoittivat, että science fictionissa voi käsitellä 

muutakin kuin avaruusmatkoja ja vierailijoita avaruudesta. Ulkoavaruuden lisäksi science 

fiction voi tutkia myös inner spacea, ihmisen mielen sisäisiä asioita kuten hulluutta tai 

yksinäisyyttä. Se voi myös kuvata lyhytaikaisia kokemuksia, kuten huumeiden käyttöä tai 

musiikin kuuntelua. New Worldsissä Moorcock seurasi Burroughsin viitoittamaa tietä, ja 

julkaisi surrealistista, avantgardistista ja tabuja rikkovia science fiction -kertomuksia, joista 

monet olivat ennestään tuntemattomien kirjailijoiden kirjoittamia. Moorcockin ansioksi 

luetaan, että hän auttoi useaa nuorta kirjoittaa uransa alussa julkaisemalla heidän tuotantoaan 

lehdessä.  

     Vaikka Burroughs oli Moorcockille science fictionin esikuva, ei lehdessä julkaistu 

pelkästään burroughslaisia tekstejä, vaan joukkoon mahtui myös muunlaisia kirjallisia 

kokeiluja ja teemoja. Lehdessä julkaistulla, epätavallisella fiktiolla ei ollut yhteistä identiteettiä 

eikä monia yhteisiä piirteitä, muuta siitä huolimatta sitä alettiin kutsua nimellä ”New Wave” ja 

siitä tuli science fiction kuumin aihe 1960-luvulla. (del Rey 1980, 252; Aldiss 1986, 298; 

Greenland 1983, 16–17, 32, 74. 92, 101–109, 132; Priest 1979, 199.)26 

                        
25 Lester del Reyn mukaan Moorcock halusi fiktiota, jossa on ideaa, mutta hän ei ikinä määritellyt, mitä hän tällä 
tarkoitti. Greenland kirjoittaa, että Moorcockin tarkoituksena oli kehittää science fictionin kenttää ja luoda 
avaruusajan uusi kirjallisuus, joka pystyi käsittelemään nykyaikaa sen omilla käsitteillä. Kenties tämä on del Reyn 
peräänkuuluttama Moorcockin idea. Greenlandin mukaan Moorcockin omien kertomusten keskeiset teemat olivat 
aika ja identiteetti, joten Greenlandin mukaan ne ovat Moorcockin toimittajan työstä syntyneen science fictionin 
keskeiset teemat. (del Rey 1980, 252. Aldiss 1986, 298. Greenland 1983, 16–17, 32, 74. 92. 101–109.132. Science 
Fiction: A critical guide 1979, 199.) 
26 (Artikkeli julkaistu teoksessa Science Fiction: A critical guide). Lester del Reyn mukaan New Waveksi 
luokitellut kertomukset muistuttivat enemmänkin avantgardistisia ja kokeellisia kertomuksia kuin science 
fictionia. Kertomukset perustuivat ajatukseen, että fiktion keskeiset elementit ovat tyylissä ja asenteessa ennemmin 
kuin tarinan kehittymisessä ja juonessa. Aldissin mukaan Moorcock rohkaisi kirjallisiin kokeiluihin ja kirjoittajien 
tuli keskittyä science fictionin normien uudelleen arviointiin ja kokeilla uusia suhtautumistapoja. Greenland toteaa, 
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Käsitteen ”New Wave” keksijänä pidetään amerikkalaista Judith Merrilliä (del Rey 1980, 252; 

Aldiss 1973, 302; Rabkin-Scholes 1977, 70; Greenland 1983, 17.), mutta New Waveksi 

luokitellun science fictionin katsotaan syntyneet Moorcockin toiminnasta New World -lehdessä. 

                        

että Moorcock painotti kirjailijoille tekstin muodon tärkeyttä. Huolimatta kuinka hieno idea kirjailijalla oli tekstin 
juonen tai idean suhteen, niin tärkeintä oli missä muodossa kirjailija sen kirjoittaa. Moorcock halusi, että kirjailijat 
eivät nojaa traditioon, vaan heidän on luotava uusia kirjoittamisen muotoja, joita ei opeteta kouluissa, vaan ne 
lähtevät heistä itsestään. Kirjailijoiden on ilmaistava henkilökohtaisia eikä konventionaalisia visioita. 
Greenalandin mukaan Moorcockin pyrkimys uusien kirjoitustyylien löytämiseksi johti lopulta siihen, että lukijat 
eivät enää tienneet mikä on science fictionin uutta aaltoa. Lukijat ajattelivat, että Moorcockin julkaistessa yhä 
enemmän oudolla tyylillä kirjoitettua science fictionia, kaikki mikä on kirjoitettu oudolla tyylillä, on scifin New 
Wavea. (Greenland 1983, 165–166) 
      Greenlandin mukaan yksi Moorcockin toimituksellisista tavoitteista oli scifin palauttaminen 
nykykirjallisuuden kenttään. Tähän Moorcock pyrki tuomalla scifiin teemoja ja tekniikoita, jotka olivat 
luonteenomaisia sellaisille kirjailijoille kuten Joyce, Beckett, Burroughs ja Borges, ja tutkimalla scifi kirjailijoiden 
kuvien ja lähestymistapojen perintöä. Moorcockin päämääränä oli luoda fiktiota, jonka ensisijainen kohde ei ole 
kaukainen avaruus tai etäinen tulevaisuus vaan nykyisyys ja sen tila. Matti Savolainen toteaa Tieteiskirjallisuuden 
maailmoita teoksen johdannossa, että New Wave-kirjailijat halusivat teostensa olevan kosketuksissa oman aikansa 
yhteiskunnalliseen ja poliittiseen tilanteeseen. He halusivat olla tietoisia sosiaalisesta ympäristöstään. James Gunn 
kirjoittaa New Waven päämääristä kirjassaan Inside Science Fiction: Essays on Fantastic Literature, että ei ollut 
sattumaa, että science fictionin New Wave syntyi samaan aikaan kun yliopistojen kampuksilla osoitettiin mieltä 
ihmisoikeuksien puolesta ja Vietnamin sotaa vastaan. Gunnin mukaan New Wave oli enemmän kuin reaktio 
scifissä vallalla ollutta uskoa tieteiden kaikkivoipaisuutta vastaan. Se oli nuorten kirjailijoiden vastaus aikakauden 
henkeen; joka piti intellektualismin pimeänä kujana, ilmaisi itseään fantasian, okkultismin ja mystismin 
kuohahduksina, oli halukas uhraamaan yliopistot lopettaakseen Vietnamin sodan, oli valmis vaihtamaan 
luokkahuoneet ja kirjat kokemukseen, joka etsi vastauksia huumeista ja meditaatiosta mieluummin kuin 
opiskelusta ja kokeilusta, ja joka halusi perustaa uusia ryhmittymiä mieluummin kuin parantaa vanhoja. 
Descartesin ”ajattelen, siis olen” muuttui muotoon ”tunnen, siis olen”. Gunnin mukaan tämä muutos lähti 
Moorcockin toimittamasta New Worldistä ja J.G. Ballardin teksteistä, joista se levisi Englannin ja Yhdysvaltojen 
science fiction-kirjailijoiden keskuuteen. (Gunn 1992, 46) 
      Eric S. Rabkin ja Robert Scholes näkevät, että New Wave ilmeni monella eri tavalla, mutta siitä on 
löydettävissä kaksi selvää päälinjaa; uusi ote kirjoittamiseen ja uusi yhteiskunnallinen tietoisuus. Uudenlainen ote 
kirjoittamiseen ilmenee Rabkinin ja Scholesin mukaan tarkoituksella tehdyistä kielen ja kerrontatekniikoiden 
kokeellisista tyylien vaihteluista. Yhteiskunnallinen tietoisuus taas ilmenee siinä, että monessa kertomuksessa 
oltiin huolissaan politiikasta ja ihmiskunnan elämäntyylistä. Del Reyn mukaan New Wavessa se mitä sanottiin ei 
merkinnyt niin paljon kuin se miten sanottiin. Symbolismi oli hyve ja mitä sekavampi ja vaikeatajuisempi 
kertomuksen rakenne oli, sitä parempi sen oletettiin olevan. (del Rey 1980, 253. Aldiss 1986, 299. 
Tieteiskirjallisuuden maailmoita 1987, 9. Greenland 1983, 202. Rabkin-Scholes 1977, 88. Kts. Viite 75. Del Reyn 
näkemys lähestyy Aldissin mainitsemaa Judith Merrillin New Wavea.) 
      Del Reyn mukaan New Wave-kertomukset perustuivat täydelliseen epäluottamukseen tiedettä ja ihmiskuntaa 
kohtaan. Tiedettä ja teknologiaa pidettiin kertomuksissa usein pahoina ja pidemmän päälle ne pahensivat asioita 
kertomuksissa. Greenland näkemyksen mukaan New Worldin kirjoittajat tuntuivat pelkäävän teknologiaa, joka 
muokkaa tulevaisuutta huonoon suuntaan. He eivät luottaneet koneisiin ja epäilivät, että mekanisaatio on 
ihmiskunnan turma. Learyn, Laingin ja Burroughsin tavoin he käyttivät sähköisiä ja mekaanisia kielikuvia 
manatakseen nykyelämän epätodelliseksi kokemiaan puolia. Kertomuksissa yhteiskunta harjoitti systemaattista 
valmennusta, joka depersonalisoi ihmisen. Ihmiskunta oli liian riippuvainen teknologiasta, ja tämän yliriippuvuus 
tekee ihmisestä avuttoman ja se epäinhimillistää ihmisen. Ihmiskunta oli kertomuksissa pohjimmiltaan 
halveksittava tai sillä ei ollut mitään merkitystä. Kertomuksia väritti täydellisen epäonnistumisen teema. 
Maailmankaikkeuteen verrattuna ihmiskunta oli yhtä tärkeä kuin lude, jos niinkään tärkeä. Del ReNew Wavesta 
löytyi myös kertomuksia, jotka käyttivät perinteisen science fictionin teemoja, mutta ne naamioitiin käsittelemällä 
niitä uudella tavalla. Yleisesti New Wave kertomukset olivat synkkiä ja epätoivoisia. Niitä leimasi 
tyhjänpäiväisyys. Sankarit olivat kadonneet. Antisankarit, kasvottomat ja tunteettomat hahmot olivat syrjäyttäneet 
perinteiset sankarihahmot. Esimerkiksi J. G. Ballardin kertomusten hahmoille oli luonteenomaista kasvottomuus, 
värittömyys, hahmojen keskenään vaihdettavuus ja anonymiteetti. Monen tarinan taustalla oli ihmisen luoman 
kulttuurin kuoleminen tai se oli kuolemassa eikä science fictionin traditiosta tuttua pelastusta ikinä tullut. Aldissin 
sanoin: New Worldin New Waven sydämessä oli kova ja epämiellyttävä ydinsanoma, elämänasenne, skeptismi 
yhteiskunnan tai tulevien yhteiskuntien selviytymismahdollisuuksia kohtaan. (del Rey 1980, 253–254. Aldiss 
1986, 301, 307–308. Greenland 1983, 37–38.) 
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Termi New Wave on adoptoitu science fictioniin elokuvateollisuudesta, jossa 1960-luvulla 

vaikutti ranskalainen, Hollywoodia ja muita elokuvan traditioita rikkova, Nouvelle vague. 

Science fiction -kirjailijat eivät kutsuneet teoksiaan New waveksi, vaan termiä käyttivät 

enemmän science fictionin julkaisijat. Kirjailijoista sen levittämisessä kunnostautui edellä 

mainittu tieteiskirjailija Judith Merrill. Vaikka New Wavea pidettiin 1960-luvulla uudenlaisena 

science fictionina, new wavelaista kerrontapaa, jota ei ikinä ole edes tarkalleen määritetty, on 

käytetty jo ennen New Waven syntymää. Kerrontatavan määrittelyä on vaikeuttanut se, että 

muun muassa amerikkalaiset science fictionin ystävät luokittelivat kaiken oudon science fiction 

New Waveksi. (The Encyclopedia of Science Fiction: An illustrated A to Z 1979, 424). 

      New Wave oli muutaman vuoden science fiction harrastajien kiistan aiheena, mutta 

vähitellen kiinnostus siihen laimeni, ja 1970-luvulle tultaessa sen kysyntä Amerikassa27 loppui 

miltei kokonaan. Isossa-Britanniassa New Waven vaikutus on ollut merkittävä näihin päiviin 

saakka. Vaikka New Wave sai kukoistuskautenaan osakseen kritiikkiä varsinkin perinteisen 

science fictionin kannattajilta, ei sen ansioita science fictionin hyväksi voida kiistää. Aldissia 

mukaillen New Wave sai älyllä ja kunnioituksen puutteellaan pysyvän muutoksen koko science 

fictionin kentään. New Waven syntymisen jälkeen science fictionia kirjoittavilla oli enemmän 

liikkumatilaa. New Waven myötä Science fictionia saattoi kirjoittaa muustakin kuin 

avaruudesta ja avaruudesta maahan saapuvista tunkeilijoista. (del Rey 1980, 256–257; Aldiss 

1986, 308; Greenland 1983, 167) 

      New Wavesta voi todeta, että sen tärkein anti koko genrelle oli, että New Wave oli erilaista 

science fictionia. Toiset pitivät sitä kapinana perinteistä science fictionia vastaan, ja toiset eivät 

pitäneet sitä science fictionina laisinkaan28. Kysymyksiin ”mitä New Wave oikein oli?” tai 

                        
27 Amerikkalaisesta New Wavesta puhuttaessa on huomioitava, että amerikkalainen New Wave noudattaa vain 
osittain Moorcockin kompleksista ja kaiken kattavaa pyrkimystä luoda uutta science fictionia. Aldissin mukaan 
tavassa, jolla Judith Merrill ymmärsi New Waven, keskeistä oli tyyli, ilman että sillä oli mitään muuta kuin 
tyylillistä merkitystä. Tämä taas johti siihen, kuten Greenlandin lainauksesta myös käy ilmi, että amerikkalaiset 
pitivät kaikkea oudolla tavalla kirjoitettua science fictionia New Wavena. Osa amerikkalaisista toimittajista ja 
kirjoittajista käytti New Wavea vain keinona tabujen rikkomiseen. Greenland toteaa, että monet lukijat ja 
arvostelijat erheellisesti olettavat, että amerikkalaisella ja brittiläisellä New Wavella ei ole mitään eroa. (Greenland 
1983, 166–167. Aldiss 1986, 307.) 
28 Robert Scholes ja Eric S. Rabkin pohtivat tätä kysymystä J.G. Ballardin kohdalta, jonka novellit seuraavat heidän 
sanojensa mukaan evolutionaarista linjaa, joka alkaa surrealistisista tarinoista ja päättyy tyyliin, jota Ballard itse 
kutsui nimellä ”condensed novels”. Tyylissä juoni ja henkilöhahmot on korvattu kauhistuttavalla 
kielikuvakollaasilla. Rabkinin ja Scholesin mukaan kysymys on siitä, että onko se science fictionia ollenkaan, 
koska siihen liittyy yksityiskohtia Burroughsin ja Borgesin, kirjailijoiden joita heidän mukaansa ei yleensä liitetä 
science fictioniin, töistä. Rabkin ja Scholes päätyvät toteamaan, että rajanveto science fictionin ja ns. 
”mainstreamin” välillä käy aina vaan vaikeammaksi, ja New Waven yhtenä tarkoituksena oli tuon rajan 
kyseenalaistaminen. (Rabkin-Scholes 1977, 89.) Philip K. Dick yritti saada kustantajan luokittelemaan A Scanner 
Darklyn valtavirtakirjallisuudeksi siinä kuitenkaan onnistumatta. Kysymykseen onko teos mainstreamia vai 
science fictionia en vielä tässä kohtaan puutu, mutta kun ottaa huomioon sen, että teoksessa on suoria lainauksia 
mm. Goethelta, Heinelta ja Beethovenin Fidelion libretosta sekä muita mm. Raamattuun ja R.D. Laingin Divided 
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”mitä se ei ollut?” on mahdotonta antaa vastausta. Kysymykseen ”mitä New Wave halusi olla?” 

on helpompi vastata. Savolaisen sanojen mukaan: ”Uuden aallon kirjailijat halusivat irrottautua 

helppolukuisesta ja stereotyyppisestä science fictionista ja kohottaa sen taiteellista tasoa. He 

kiinnittivät huomiota lajinsa aikaisemmin hyödyntämättömiin kirjallisiin keinovaroihin ja 

olivat avoimia 1900-luvun alun modernismin (James Joyce, John Dos Passos) ja ranskalaisen 

”uuden romaanin” (noveau roman) tarjoamille virikkeille (Tieteiskirjallisuuden maailmoita 

1987, 9.). Yksi James Joycen ja Alain Robbe-Grilletin New Wavelle tarjoama virike oli ihmisen 

mielessä (inner spacen) tapahtuvien asioiden kuvaaminen. 

 

 

1.5.2 Alienaatio, ”Inner space”, hulluus ja psykedeeliset huumeet 

 

      Perinteinen science fiction oli kiinnostunut outer spacesta, kun taas New Wavea kiinnosti 

inner space29. J.G. Ballard julisti New Worldin numerossa 118 (toukokuu 1962), että lähiaikojen 

suurin kehitys ei tapahdu kuussa tai Marsissa vaan maassa, ja tutkimuksen kohde on 

ulkoavaruuden sijaan ihmismieli. Ballard jatkoi: ”The only truly alien planet is Earth”. 

Greenlandin mukaan sanoillaan Ballard halusi tuoda eksistentialismin ”vieraantumisen” 

käsitteen mahdollisimman lähelle science fictionin ”vieras, muukalainen”-käsitettä. Greenland 

                        

Selfiin viittaavia kohtia, niin Rabkinin ja Scholesin mainitsemaa rajaveto-ongelmaa ei A Scanner Darklyn kohdalla 
voi välttää. 
29 Greenlandin mukaan ko. termi on sen verran yleinen, että sen alkuperää on vaikea jäljittää. Hänen mukaansa 
Rilke käytti käsitettä ”Inneraum”. Arkipäiväisesti käsitettä käytetään erotettaessa maapallo ja sen ilmapiiri 
ulkoavaruudesta. Yleisimmin sitä on käytetty psykologisena metaforana, joka kuvaa unen ja muistin maisemia 
sekä laajemmin käsitettynä myös henkilön subjektiivista, sisäistä maailma jota yksilön tajunta hallitsee. Science 
fictionin kentässä on yleisesti ajateltu, että J.G. Ballard toi termin ”inner space” science fictioniin, New Worldissä 
julkaistulla artikkelillaan ´Which Way to Inner Space? ,́ mutta Greenlandin mukaan sen teki J.B. Priestly 
esseessään ´They Come from Inner Space´ (1953). 1960-luvun kapinalliset eivät olleet ensimmäisiä, jotka 
kirjoittivat ínner spacesta´. Artikkelissaan Priestley nostaa esiin Ray Bradburyn joka myös Greenlandin mukaan 
oli eräänlainen New World tyylin edelläkävijä. (Greenland 1983, 51.) 
      Greenlandin mukaan kuvittelun kuvaaminen tilallisilla, avaruudellisilla (inside) termeillä ei ole 
kirjallisuudessa uusi asia. Sisäisen avaruuden sijainti mielen sisällä antaa käsityksen suuremmasta 
muuttumattomuudesta ja pysyvyydestä. Varhaisemmat metaforat koskivat unien paikkaa, jossa vierailemme öisin 
sekä lyhytaikaisia aineettomia asioita jotka vierailevat meissä, kuten harhakuvat, mielikuvituksen tuotteet ja 
haaveet. Nämä metaforat ovat yhdistyvät siinä ´inner spacessa´, jota me kannamme mukanamme ja näin ollen 
myös persoonallisuuden pysyvällä tasolla. (level –tilallinen, avaruudellinen termi). Greenlandin mukaan mielen 
tilallinen, avaruudellinen kuvaus sai sanamuotonsa psykoanalyysistä. Freud jakoi mielen tajuntaan ja alitajuntaan. 
Jung taas meni pidemmälle ja jopa piirsi diagrammeja psyykestä näyttäen missä eri henkiset kyvyt sijaitsevat 
suhteessa toisiinsa. Henkilökohtaisen piilotajunnan alapuolelle hän sijoitti kollektiivisen piilotajunnan, kirkkaan 
muinaisen alueen, josta hän tunnistaa kaiken minkä ihminen on ikinä sanonut sielusta. Mentaalisuuden tavallisesta 
poikkeavien aspektien korostaminen löytyy implisiittisesti monesta varhaisesta scifin ´inner space´-tarinasta. 
Jungilaisen psykologian hengelle tai substanssille olivat vastaanottavaisia kirjoittajat, jotka halusivat jatkaa 
science fictionin perinnettä uusien maailmoiden kuvaamisessa, mutta joille subjektiivisuus oli kuitenkin 
tärkeämpää kuin objektiivinen yhtäpitävyys todennäköisyyden, astrofysiikan tai logiikan lakien kanssa. 
(Greenland 1983, 51–53.) 
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käyttää esimerkkinä vieraantumisesta John Wyndhamin (1903-1969) romaania The Midwich 

Cuckoos ja Arthur C Clarken (1917-2008) Childhood´s End romaaneja, joissa ihmislapset 

osoittautuivat lopulta maapallon ulkopuolelta tulleiden lajien jälkeläisiksi. Greenlandin mukaan 

Wydhamin ja Clarken kuvaamia mutantteja ei tarvinnut etsiä ulkoavaruudesta (outer space), 

vaan alienaatiota löytyi 1960-luvun vastakulttuurisen nuorison – beatit, hipit, hulttiot ja 

koulunsa keskeyttäneet – sisäavaruudesta (inner space). (Greenland 1983, 1–2, 51) 

      Greenlandin mukaan New Worldiin kirjoittaneet nuoret kirjailijat omaksuivat psykoottisen 

tavan kirjoittaa vieraantumisesta. Heille vieraantuminen ei kuitenkaan ollut vieraantumista 

vanhemmista tai konservatiivisesta yhteiskunnasta vaan vieraantumista todellisuudesta. 

(Greenland 1983, 51.) Heille vieraantumisen, alienaation30, profeetta oli R.D. Laing31. 

Kirjassaan The Politics of Experience Laing toteaa: ”No one can begin to think, feel or act now 

except from the starting point of his or her own alienation”:( Laing 1990 s. 11). 1960-luvun 

New Wave kirjailijoille yhteiskunnasta vieraantuminen oli heidän vieraantumisensa 

lähtökohtana, ja teksteissään he myös kirjoittivat tästä vieraantumisestaan.32 Laing jatkaa: 

”Humanity is estranged from its authentic possibilities” (Laing 1990, 11). Ihmiskunnan 

vieraantuminen todellisista mahdollisuuksistaan näkyi New Wave -kertomusten pessimismissä. 

                        
30 Marx kirjoittaa alienaation (vieraantuminen) käsitteestä teoksessaan Economic and Philosophical Manuscripts 
(1844), että alienaatio on tietty historiallinen tila, jossa ihminen tuntee olevansa erillään luonnosta, muista 
ihmisistä ja erityisesti oman työnsä tuloksista. Koska ihminen rakentaa itseään työn kautta, kaikki nämä alienaation 
muodot merkitsevät ihmisen vieraantumista itsestään. Marx piti alienaatiota työvoiman hajaannukseen johtaneen 
evoluution tuloksena. Tämä tapahtuu sekä yksityisomistuksessa että valtiossa. Ilmiön saavuttaessa huippunsa 
kapitalistisessa yhteiskunnassa, yksilöt kokevat kuin koko objektiivinen maailma olisi vieraiden voimien 
yhteenliittymä, joka ympäröi heitä joka puolella. Marxin mukaan alienaatio voidaan ainoastaan kukistaa 
vallankumouksella, joka poistaa yksityisomistukseen perustuvan talouden. Hegelille alienaatio oli filosofinen 
käsite, joka ilmaisi itseobjektifikaation yhtä osaa. Dialektisessa prosessissa henki objektifioi itsensä luonnossa ja 
palaa itseensä. Alienaatio on myös sosiologian peruskäsitteitä. Sosiologiassa alienaatio on yksilön tuntemaa 
voimattomuutta yhteiskuntaa kohtaan, jota hallitsee rationaaliset, byrokraattiset ja persoonattomat instituutiot. 
Heideggerin ja Sartren mukaan alienaatio ei ole historiallisten aikaansaatujen muutosten oire, vaan se on 
olemassaolon tarkalleen määritelty tila. (A Dictionary of Cultural and Critical Theory 1996, 22–23.) 
31 Greenlandin mukaan New Waven ja Laingin ”yhteistyö” oli molemminpuolista. New wave kirjoittajat käyttivät 
Laingin ajatuksia kertomuksissaan, mutta myös Laing hyödynsi scifia. Laingin The Politics of Experience 
noudattaa New Wavesta tuttua kaavaa; potilaan hoitamisesta päädytään tilanteeseen, jossa epäillään koko 
hoitamisen mahdollisuutta. Teos alkaa Laingin luennoilta ja päättyy mielestä, alitajunnasta lähtöisin olevaan (from 
inner space) dokumenttiin The Bird of Paradise, joka Greenlandin mukaan voisi helposti olla mistä tahansa New 
Worldin numerosta ja josta selvästi löytää vaikutteita William Burroughsilta. Se pitää sisällään burroughsmaisia 
pakkomielteitä: katastrofin, virallisen ratkaisun hulluuden, äärettömän määrän yksityisiä todellisuuksia ja varmana 
pidettyjen asioiden hajoamisen. (Greenland 1983, 65–67.) 
32 Todellisuudesta vieraantumisen teemaan suosiota New Wave-kirjoittajien keskuudessa edesauttoi 
auktoriteettien uskottavuuden mureneminen. Greenlandin mukaan kunnioitus auktoriteetteja kohtaan väheni, kun 
moni fyysikko ja psykologi joutuivat tunnustamaan, että heillä ei ole tietoa siitä, mikä on absoluuttisesti totta tai 
mikä on oikein. Greenland jatkaa: ”Perhaps man did not have to be governed by history; perhaps things did not 
have to be as authorities said; perhaps they could be some other way, or every other way.”(Greenland 1983, 56.) 
Totuus ei enää ollut yksi ja jakamaton, ja yhä useampaa tekstiä koristivat sanat ´possibilities  ́ ja ´alternatives´. 
Kirjoittajien mielissä ei enää ollut todellisuus vaan mahdollisuus. Tämä raivasi Greenlandin mukaan tietä 
salaliittoteorioille ja myös skitsofreniasta tuli käyttökelpoinen aihe. (Greenland 1983, 56.) 
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Monet kirjat lähtivät tilanteesta, jossa ihmiset olivat melkein tuhonneet maapallon ja maapallon 

täydellinen tuhoutuminen oli vääjäämätöntä. Pienen toivon säilymisestä antoivat kertomukset, 

jotka jättivät lukijan päätettäväksi, onko pelastus mahdollinen. Laing kirjoittaa ”Each 

sometimes sees the same fragment of the whole situation differently; often our concern is with 

different presentations of the original catastrophe” ( Laing 1990, 108). Vieraantumisen takia 

kaikki eivät näe asioita samalla tavalla, ja sen vuoksi pelastumisen mahdollisuus vaikuttaa 

epätodennäköiseltä. (Greenland 1983, 65–67). 

      Henkilö, jossa vieraantuminen, inner space, hulluus ja hallusinatoriset huumeet yhdistyvät 

oli, luonnollisesti New Waven esikuvana pidetty William Burroughs. Burroughs itse kutsui 

läntisen maailman todellisuutta ”vain yhdeksi elokuvaksi muiden joukossa”33. Greenlandin 

mukaan Burroughs kuvasi itseään “an explorer of psychic areas… a cosmonaut of inner space”. 

Burroughs saavutti täydellisen vieraantumisen pysyttelemällä todellisuudeksi kutsumansa 

elokuvan ulkopuolella. (Greenland 1983, 57.) 

      Greenlandin mukaan Burroughsin työt mahtailevat kauhistuttavan sairaalloisella 

kiintymyksellään kieleen. Burroughsin tekstit jatkavat Eliotin, Lawrencen ja Joycen perinnettä, 

mikä Greenlandin mukaan yritti osoittaa sen, että sanat eivät anna pääsyä todellisuuteen vaan 

tosiasiassa ne hämärtävät ja naamioivat sitä. Burroughs itse totesi: ”Words…are used by vested 

interests as a control machine to manipulate humanity”( Greenland 1983, 161). Greenlandin 

mukaan hänen fantasioidensa tematiikka toistuu osoittaen, että Burroughsin ”kapitalistit” eivät 

pelkästään ole järjestöjä ja salaliittoja, vaan niitä ovat myös yksityiset, alitajuiset esteet yksilön 

mielessä. Greenlandin mukaan hyökätessään vieraita tunkeilijoita kohti Burroughs pommittaa 

ja kukistaa kielellisen systeemin. Hän taivuttaa ja rikkoo lauserakenteita, jotka ovat hänen 

´kontrollikoneensa´ mekaanikkoja. (Greenland 1983, 161.) 

     Burroughsin hyökkäys kieltä kohtaan oli samalla hyökkäys kielen edustamaa systeemiä 

vastaan. Myös Laing hyökkäsi kielen avulla yhteiskuntaa vastaan. Laingin aseena oli 

skitsofreenikoiden kielen tulkinta, jolla hän pyrki osoittamaan, että skitsofreenikoiden 

normaalista poikkeava kieli on heidän keinonsa ilmaista omaa tilaansa, koska yhteiskunnallinen 

kieli ei tähän pysty. New Wave kirjoittajat omaksuivat sekä Burroughsin että Laingin tyylin ja 

                        
33 Tutkimukseni kannalta Burroughsin todellisuuskäsitys on mielenkiintoinen siinä mielessä, että se lähestyy 
”Peter L. Bergerin ja Thomas Luckmannin” teoksessa The Social Construction of Reality (1966) esittämää 
käsitystä siitä, että todellisuus on sosiaalisesti rakentunutta ja eri kohteet todellisuudessa esittäytyvät tietoisuudelle 
eri todellisuustasojen edustajina. Esimerkkinä he käyttävät teatteria, jossa esiripun nousu ja lasku toimivat 
merkkeinä siirtymisestä toiseen maailmaan. (Berger-Luckmann 1994, 29–36). Burroughs taas vertasi todellisuutta 
elokuvaan. Elokuvassa näyttelijöillä (actor) on rooli jonka mukaan he toimivat. Näille molemmille näkemyksille 
on yhteistä se, että kummassakin yksilö toimii tietyssä ”tilanteessa/kohtauksessa” tietyn roolin mukaan. 
Arkitodellisuutemme rakentuu eri kohtauksista. Kärjistetysti ajatellen ´ ihmisten päivittäinen näytelmä´ rakentuu 
kohtauksista, joista jokaisessa kohtauksessa meillä on eri rooli, mutta sama hahmo. 
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ajatukset, ja kun näihin vielä lisätään aikakausi, 1960-luku ja vasta- ja huumekulttuuri, niin 

sisäavaruudesta kiinnostuneen ”schiz(si)enc/se fiction (schiz-fi)”34 suosion ymmärtää täysin. 

(Greenland 1983, 66) 

 

 

1.5.3 Philip K. Dick 

 

Amerikkalainen Philip K. Dick (1928-1982) on myös huumekulttuuriin ja sisäavaruuteen 

liitetty kirjailija. Dick on yksi tunnetuimmista ja luetuimmista amerikkalaisista science fiction 

-kirjailijoista, jonka suosiota kuvaa, että kuoleman jälkeen hänen ennen julkaisemattomia 

romaanejaan on julkaistu postuumisti. Vaikka Dick saavutti suuren suosion scifi-kirjailijana, 

hänet tunnetaan myös elokuvista, jotka on tehty hänen teostensa pohjalta. Tunnetuin niistä on 

Ridley Scottin ohjaama Blade Runner (1982), joka on adaptoitu Dickin Do androids dream of 

electric sheep? –romaanista (1968). Vuonna 1990 ilmeistyi Paul Verhoevenin ohjaama Total 

Recall (1990), joka on adaptoitu Dickin novellista We Can Remember It for you If You 

Wholesale-romaanista (1966). Vuonna 1995 oli ensi-ilta elokuvalla Screamers (1995), joka on 

adaptoitu Second Variety-romaanista (1953). Muita Dickin tuotantoon pohjautuvat elokuvia 

ovat Impostor (2002), Minority Report (2002), Paycheck (2003), A Scanner Darkly (2006), 

Next (2007), Radio Free Albemuth (2010), The Adjustment Bureau (2011) ja The Crystal Crypt 

(2013). Dickin teoksista on sävelletty oopperoita, ja Dick on inspiroinut lukuisia pop- ja rock-

yhtyeitä. Dickin luomat hahmot ovat seikkailleet romaanien ja sarjakuvien sankareina. Hänen 

kirjoistaan on kirjoitettu useita kirjoja ja loputtomasti artikkeleita. (Williams 1999, 174–175)35 

      Philip K. Dick kirjoitti noin 30 vuotta kestäneen kirjailijanuransa aikana 32 julkaistua 

science fiction -kirjaa ja 112 novellia. Luvut osoittavat, että Dickin tuotanto on laaja. Siihen 

mahtuu sekä hyviä että huonoja teoksia. Dick kirjoitti romaanien lisäksi myös lukuisia novelleja 

ja muuta kirjallisuutta, joten runsas kirjoittaminen näkyi teosten laadussa. Laatuun vaikutti 

myös Dickin tapa kirjoittaa. 1960-luvulla Dick kirjoitti muutamassa viikossa kirjan, lähetti sen 

kustantajalleen, joka julkaisi sen lähes ilman minkäänlaisia parannuksia, joten teosten välillä 

                        
34 Tällä termillä tarkoitan sekä New Wavessa syntynyttä science fictionia, joka kerronnassa, tematiikassa, tyylissä, 
muodossa tukeutuu skitsofreenisiin maneereihin että muita fiktiivisiä ja faktoihin perustuvia tekstejä, joiden 
tematiikka, tyyli ja/tai muoto on skitsofrenista. Schiz-fissä sekoittuvat fiktio ja skitsofrenia. 
 

35 http://www.imdb.com. Haku hakusanalla: dick philip k. 
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on suuria laadullisia eroja.36 Science fictionin lisäksi Dickiltä julkaistiin kaksi 

valtavirtakirjallisuudeksi luokiteltavaa teosta: Confession of a Crap Artist (kirjoitettu 1959, 

julkaistiin 1975) ja The Transmigration of Timothy Archer (1982). Kahden julkaistun 

valtavirtaromaanin lisäksi Dick kirjoitti toistakymmentä valtavirtaromaania, joita ei ikinä ole 

julkaistu. Osa näistä käsikirjoituksista on säilynyt ja osa taas on kadonnut. (Sutin 1991, 9–10; 

Salin 1993, 9) 

      Yksi selitys Dickin rankkaan kirjoitustahtiin oli hänen huumeiden käyttönsä. Luovimmalla 

kaudellaan Dick kirjoitti piristävien lääkkeiden ja mietojen huumeiden avulla romaanin 

muutamassa viikossa. Piristävät aineet ja huumeet olivat hänelle keino työkunnon 

ylläpitämiseksi. Dick ei kuitenkaan kirjoittanut teoksiaan huumehöyryissä, vaan hän käytti 

kirjottaessaan kovien huumeiden sijaan piristeitä. Dickin maine huumeiden vaikutuksen 

alaisena kirjoittavana kirjailijana on lähtöisin hänen elämäntavastaan sekä hänen teoksistaan 

löytyvistä psykedeelisistä kuvauksista, joiden pohjana ovat Dickin omakohtaiset kokemukset 

LSD:n ja muiden huumeiden käytöstä. Salinin mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että 

Dick olisi käyttänyt samanaikaisesti kovia huumeita ja kirjoittanut kahdesta neljään kirjaa 

vuodessa. Huumeet ja piristeet olivat Dickille keino pysyä työkunnossa. (Salin 1993, 87–114) 

     Dick kärsi koko elämänsä ajan erilaisista sairauksista, ja hän söi erilaisia lääkkeitä huonon 

terveytensä takia. Aphedrine-nimisiä amfetamiinipillereitä Dickille määrättiin jo lapsena, joten 

vuosien varrella piristeistä tuli hänelle välttämättömiä työkyvyn ylläpitämiseksi. 

Huumemaineestaan Dick ei päässyt eroon elinaikanaan. Sutinin mukaan Dickiä kutsuttiin 

lempinimellä a drug added nut. Oliko Philip K. Dick huumeita käyttävä sekopää, on kysymys, 

johon Dickin lähipiiri vastaisi kieltävästi, mutta Dickin satunnaisesti tunteneet vastaisivat 

myöntävästi. Piristävien lääkkeiden ja huumeiden käyttö alkoi kuitenkin hiljalleen vaikuttaa 

Dickin psyykkeeseen. 1960-luvun jälkipuoliskolla hän sai ensimmäisen kerran 

vainoharhaisuuskohtauksia. Vähitellen hänen vainoharhaisuutensa paheni, ja niiden lisäksi hän 

sai myös masennuskohtauksia. Vuonna 1974 Dick sai hammaslääkärissä operaatioon kuuluvan 

normaalin lääkityksen, joka kuitenkin laukaisi hänessä oudon reaktion. Dick sai 

hallusinaatiokohtauksen, ja hän luuli elävänsä Kristuksen kuoleman jälkeistä aikaa, vuotta 45 

jkr. Yhtäkkiä hänen sisällään oli henkilö, joka eli alkukristityssä Rooman valtakunnassa, joka 

oli todellinen, 1970-luvun Amerikan rinnakkaistodellisuus. Kohtauksen jälkeen Dick sai vielä 

pitkään kohtauksia, joiden seurauksena hän koki erilaisia hallusinaatioita ja näki ilmestyksiä. 

                        
36 Dickin parhaimpina science fiction romaaneina pidetään: Eye in the Sky (1957), Time Out of Joint (1959), 
The Man in the High Castle (1962), Martian Time-Slip (1964), The Three Stigmata of Palmer Eldrich (1965), 
Ubik (1969), Flow My Tears, The Policeman Said (1974), A Scanner Darkly (1977) ja Valis (1981). 
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Dick alkoi kirjata ylös kokemaansa, ja hänen muistiinpanoistaan syntyi lopulta Exegesis, joka 

Dickin kuollessa käsitti yli 8000 käsinkirjoitettua sivua. Philip K. Dickin elämänkerran 

kirjoittanut Lawrence Sutin ei kuitenkaan pidä Dickiä sekopäänä. Sutinin mukaan Dickillä oli 

elämänsä aikana mielenterveydellisiä häiriöitä, mutta ne eivät tee hänestä hullua, jos asiaa 

tarkastelee Dickin hallusinaatioiden ja skitsofreenisten oireiden pohjalta, Dick sopii standardien 

mukaiseen määritykseen mielisairaasta. (Salin 1993, 87–114; Sutin 1991, 8–9; 23. Warrick 

1987, 1, 10) 

     Lawrence Sutin puolustaa Dickin mielenterveyttä toteamalla kirjassaan Divine Invasions: A 

Life of Philip K. Dick, että kirjailijaa hoitaneen psykiatrin ja psykologin mukaan Dick oli 

vaikeina kausinaan yhtä terve mieleltään kuin kuka hyvänsä meistä. (Sutin 1991, 9.) Oli asiasta 

mitä mieltä hyvänsä, Dickin teoksia lukiessa kallistuu vaakakuppi ennemmin nerouden kuin 

hulluuden puolelle. Sutin kirjoittaa: 

 

     Phil read James Joyce´s Finnegans Wake several times in his early twenties. 
Throughout his life, the range of his reading was virtually limitless, from technical 
papers on physics to Bingswanger´s daseinanalyse to Jung, Kant, William 
Burroughs, The Bible, the Sea Scrolls, the Bhagavad Gita. Influences on his work? 
Phil would frequently cite-before getting around to any SF authors-Stendhal, 
Flaubert, and especially Maupassant, whose tales, along with those of James T. 
Farrell, taught him how to structure the stories he sold for his livelihood in the early 
fifties: over seventy in three years, before the novels took precendence. 
     What I mean to say is that Phil was smart as a whip and fully capable of 
appreciating the finer literary things of life. (Sutin 1991, 3.) 

 

Kuten Sutin toteaa, Philip oli ”terävä kuin piiska”. Dickin kirjoissa terävyys tulee esiin 

teknisissä oivalluksissa, yleistiedossa ja tietoisuutena kulloisestakin yhteiskunnallisesta 

tilanteesta. Warrickin mukaan Dickin fiktio on kulttuurihistoriaa kolmenkymmenen vuoden 

ajalta. Warrick pitää Dickiä yhteiskunnallisena havainnoijana, joka ensimmäisenä kirjoitti 60-

luvun kriittisistä yhteiskunnallisista muutoksista. Dick oli Warrickin sanoin monesti 

profeetallinen tällä alueella. Erityisesti Dick havaitsi merkittäviä poliittisia muutoksia, joita 

uudet kommunikaatioteknologiat synnyttivät. Sutinin mukaan Dick imi tietoa itseensä 

lukemalla hyvinkin erilaisia tekstejä ja teoksia. Erilaisten aatteiden ja ajatusten maailmoiden 

avulla Dick rakensi teoksiinsa omanlaisia maailmoita, joista jokainen edusti Dickin tapaa 

havainnoida arkitodellisuutta. Erilaiset maailmat olivat Dickille keino paeta tylsää, tarpeetonta 

arkea. Itse arkitodellisuutta Dick kuvaa teoksissa vain hetkittäin. Dickin luomissa 

todellisuuksissa se on epäautenttinen, eikä siihen voi luottaa. (Sutin 1991, 3; Warrick 1987, 6) 
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      Warrickin mukaan Dickin teoksista löytyy temaattisesti neljä isoa filosofista kysymystä: 

Mitä on todellisuus? Kuinka voimme selittää pahuuden? Mikä tekee meistä ihmisiä? Onko 

Jumala olemassa? Näiden kysymysten lisäksi hän löytää kahdeksan erillistä teemaa, jotka 

toistuvat Dickin tuotannossa: 1. Valta ja sen väärinkäyttö. 2. Hulluus ja skitsofrenia. 3. 

Holokausti ja siitä selviäminen. 4. Todellisuus ja illuusio sekä pahuus. 5. Ihmisen autenttisuus. 

Ihminen vai naamioituneena ihmiseksi. Dickin mukaan ihminen muuttuu pelkäämäkseen ja 

vihaamakseen ihmiseksi tappaessaan pahan tämän kanssa. 6. Entropia ja kuolema. 7. Huumeet 

ja hallusinaatio. 8. Uskonto ja Jumala. Jumalan etsintä. Dick itse korosti, että hänen 

pääteemojaan ovat todellisuuden luonne (kohta 4) ja kysymys ihmisen autenttisuudesta: kuinka 

erottaa autenttinen ihminen ihmisestä, joka on naamioitunut ihmiseksi (kohta 5). Warrick 

kuitenkin lisää, että jokainen, joka lukee Dickin tuotantoa, löytää sieltä omat itselleen keskeiset 

teemat. (Warrick 1987, 1, 14–16) 

      Lisäisin Warrickin listaan erikseen kysymykset yksilöstä, hänen minuudestaan ja 

eksistenssistään, yksilön ja todellisuuden suhteesta, yksilön ja yhteiskunnan suhteesta sekä 

kysymyksen yksilön mielenterveydestä37. Edellä mainitsemani kysymykset löytyvät Warrickin 

listan taustalta, mutta esimerkiksi ihmisen autenttisuuden sijaan voisi kyseenalaistaa ihmisen 

eksistenssin, koko subjektin olemassaolon. Subjektin merkitys Dickin teoksissa korostuu siinä, 

että joitakin hänen teoksiaan leimaa subjektittomuus ja toisissa hän suoranaisesti leikittelee 

ajatuksella ihmisestä yhtenä, yhtenäisenä subjektina. Esimerkiksi Dickin teoksissa The Man in 

the High Castle (1965) ja The Simulacra (1964) on vaikea määritellä yhtä, yhtenäistä, tiettyä 

subjektia, joista kirjat kertovat. Kirjoissa Dick siirtyy sujuvasti henkilöistä ja tapahtumista 

toisiin, mutta yksikään kirjan hahmoista ei nouse toisten yläpuolelle, päähenkilöksi, vaan 

tarinan ”päähenkilö” on itse tarina, ei jonkin tai jonkun tarina. Kirjojen henkilöt ovat statisteja, 

kerronnan välikappaleita. Subjektilla leikittelyä Dick harrastaa mm. teoksissaan Ubik 

                        
37 Yksi Philip K. Dickin teoksissa toistuvista teemoista on subjektin hajoaminen, ja ennen kaikkea subjektin 
mielen jakautuminen. Dick ei ole ainoa science fiction kirjailija, jota teema on kiinnostanut, mutta Dickin kohdalla 
siitä tekee mielenkiintoisen se, että Dick eli koko elämänsä, syntymästään kuolemaan saakka, siinä uskossa, että 
hänen, kuusi viikkoa heidän syntymänsä jälkeen, aliravitsemukseen kuolleen kaksoissisarensa kuolema oli hänen 
syytään. Dick uskoi, että hän oli ollut jollain tavoin vahvempi, ja siten riistänyt sisareltaan selviytymisen 
mahdollisuudet. Syy Dickin syyllisyydentuntoon oli, että hänen äitinsä tartutti lapsensa kuolemasta syntyneen 
trauman ja syyllisyydentunnon Philipiin. Dickin kohdalla tämä johti siihen, että välillä hän tunsi kantavansa 
sisartaan sisällään. Dick tunsi olevansa sekä Philip että Jane, ja elävänsä molempien elämää. Jane eli Philipin 
sisällä. Tämä tunne vahvistui entisestään Dickin vanhetessa. Hän saattoi keskustella yökaupalla kuolleen sisarensa 
kanssa. Sutin kirjoittaa Janen kuoleman merkityksestä Philp K. Dickille: ”The trauma of Jane´s death remained 
the central event of Phil´s psychic life. The torment extended throughout his life, manifesting itself in difficult 
relations with women and fascination with resolving dualist (twin-poled) dilemmas-SF/mainstream, real/fake, 
human/android, and at last (in as near an integration of intellect and emotion as Phil ever achieved) in the two-
source cosmology described in his masterwork Valis (1981).” (Sutin 1991, 12) 
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(kirjoitettu 1974, mutta julkaistu Dickin kuoleman jälkeen 1985), Martian Time-Slip (1964) ja 

äärimmilleen vietynä tutkimukseni kohteena olevassa A Scanner Darkly (1977). Kahdessa 

ensimmäisessä teoksessa Dick kyseenalaistaa ehjän subjektin käsitteen skitsofrenian avulla ja 

kolmannessa teoksessa Dick repii kappaleiksi koko ajatuksen yksilöstä yhtenäisenä subjektina 

hävittämällä teoksen lopussa kirjan päähenkilön persoonan kokonaan. Jäljelle jää vain ruumis, 

subjektin ”kuoret”. (Warrick 1987, 1, 14–16) 
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2. R. D. Laing, eksistentialismi, fenomenologia ja skitsofrenia 

 

 

2.1 Eksistentiaalinen fenomenologia, Heidegger ja Sartre 
 

      Laingilaisen38 psykiatrian juuret ovat eksistentialistisessa fenomenologiassa. Herbert 

Spielbergin mukaan Laingin fenomenologis-eksistentialistinen filosofia perustuu Sartren 

ajatteluun, mutta Laingin itsensä mukaan hänen argumentaationsa juuret eivät ole vain Sartren 

eksistentialismissa, vaan hänen humanistinen psykiatriansa perustuu yleiseen fenomenologis-

eksistentialistiseen näkemykseen ihmisestä. (Spielberg 1986, 122.)39 

     Filosofi-psykologi Lauri Rauhalan mukaan eksistentiaalinen fenomenologia on Edmund 

Husserlin (1859-1938) kehittämän fenomenologisen analyysin ja Martin Heideggerin (1889-

1976) kehittämän eksistentiaalisen analyysin yhdistelmä, ja sitä voi pitää yhtenä kantilaisuuden 

kehitysjatkeena. Kantilaisuuden tavoin eksistentiaalisessa fenomenologiassa pohditaan 

kokemuksen mahdollisuuden ehtoja. Rauhalan mukaan Husserl ja Heidegger veivät 

kokemuksen mahdollisuuden ehtojen analyysin pidemmälle kuin Immanuel Kant (1724-1804) 

analysoimalla sen struktuuria yksityiskohtaisemmin ja tuomalla siihen dialektisen dynaamisen 

aspektin. Rauhalan mukaan eksistentialistis-fenomenologinen filosofia sopii hyvin psyykkisten 

häiriöitten ja niitten psykoterapeuttisen tutkimuksen filosofiseen analyysiin. 

Eksistentialistisfenomenologisen metodin avulla tarkastellaan ihmisen olemassaoloa eli 

eksistenssiä olemassaolon perusehdoista alkaen niissä dialektisissa vaiheissa, joihin eksistenssi 

joutuu elämäntilanteessaan. Metodin avulla selvitetään ja selitetään häiriytynyt tai normaali 

nykytila sen omista ehdoistaan. (Rauhala 1976, 30; Rauhala 1993, 34.) 

      Husserl tutki fenomenologisella metodillaan tietoisuuden intentionaalisia rakenteita. 

Husserlin oppilas Martin Heidegger tutki fenomenologiassaan eksistentiaalirakenteita, jotka 

muodostavat ihmisen maailmassaolemista määrittävän olemisen (eksistenssin) rakenteellisen 

                        
38 The Oxford English Dictionary määrittelee käsitteen seuraavasti:   ”Laingian --- Of or pertaining to the theories 
of the British  Psychologist R.D.Laing (1927-), esp. That a disintegrative mental Illness such as schizophrenia is 
due to ´normal´ social or family Pressures which are intolerable to the self, and that re-integrative. Therapy is 
therefore possible only when such conventionally accepted pressures are removed. Hence as sb., one who adheres 
to Laing´s theories or practises his method of therapy.”(The Oxford English dictionary 1989, 593.) 
39 Laing oli filosofiselta pohjaltaan itseoppinut. Laingin vastakulttuurista asennetta ja hänen itseoppineisuuttaan 
korostaa, että eksistentialismi ja fenomenologia ovat lähes poissuljettu englantilaisen filosofian ”mainstreamista” 
(kuten Mullan asian ilmaisee). Laingin argumentaatiosta löytyy vaikutteita Freudilta, Jungilta, Adlerilta ja myös 
filosofina tunnettu Jaspersilta. Filosofeista Laing on saanut vaikutteita Platonilta, Aristoteleelta, Spinozalta, 
Rousseaulta, Hegeliltä, Kierkegaardilta, Nietzscheltä, Marxilta, Husserlilta, Heideggeriltä, Sartrelta ja Tillichiltä. 
Laingin ajatteluun on vaikuttanut moni länsimaisen filosofian keskeisistä henkilöistä, antiikista meidän päiviimme 
saakka. (Mullan 1995, 85–117) 
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kokonaisuuden. Olemisessa ja ajassa (Sein und Zeit 1927) Heidegger käyttää ihmisen 

maailmassaolosta käsitettä täälläolo (Dasein)40. Heideggerin täälläolo on käsitteellistä, eikä se 

kuvaa suoraan ihmistä, persoonaa, vaan se on ihmisen mahdollisuus, neutraali tila ilman 

persoonaa tai sukupuolta. (Heidegger 2000, 32)41 

      Heideggerin täälläololla voi olla merkityssuhteita esimerkiksi objekteista, asioista ja 

ihmisistä, koska se edellyttää maailman, jossa se todellistuneena kohtaa nämä oliot. Se on 

struktuuriltaan jokaisen kohdalla samanlainen, mutta faktisuudessaan aina yksilöivää 

reaalistumista. Ihmisen elämä on oma olemistapansa, ja se on lähestyttävissä vain täälläolossa. 

Täälläolon olemus on sen eksistenssissä, ja sen ymmärrys lähtee sen eksistentialistisesta 

valinnan mahdollisuudesta. Se voi olla itsensä tai se voi olla olematta itsensä. Nämä 

mahdollisuudet täälläolo voi joko itse valita, tai se on joutunut tai kasvanut niihin. Heideggerin 

mukaan kulloinenkin täälläolo itse määrää eksistenssin joko tarttumalla kiinni näihin 

mahdollisuuksiin tai lyömällä ne laimin. Kysymys eksistenssistä voidaan selvittää vain oman 

eksistoimisen avulla. Tästä johtuvaa ymmärrystä omasta itsestä Heidegger kutsuu 

eksistenttiseksi ymmärrykseksi. (Heidegger 2000, 33, 66; Rauhala 1993, 20–21) 42 

      Jos ihminen kadottaisi tilapäisesti kyvyn tehdä tietoisia päätöksiä, ei hänen olemassaoloon 

tuleminen eksistentiaalisissa valikoitumisissa sen johdosta lopu. Osa eksistentiaalisista 

valikoitumista on peruuttamattomia, kuten rotu, mutta psyykkisillä valinnoilla on 

eksistentiaalisen välttämättömyyden puitteissa kuitenkin suhteellinen autonomia. Heideggerin 

mukaan täälläolo on oleva, joka olemisessaan on suhteessa olemiseensa ymmärtävänä. 

                        
40 Käytän termistä Dasein Olemisen ja ajan suomennoksessa käytettyä käännöstä täälläolo. Jukka Heiskanen on 
kääntänyt termin suomentamassaan Svante Nordinin teoksessa Filosofian historia muotoon olemassaolo. Miikka 
Luoto on taas suomentanut termin muotoon paikallaoleminen kääntämässään Friedrich-Wilhelm von Herrmannin 
artikkelissa Fenomenologian käsite Heideggerilla ja Husserlilla. 
41 Heideggerin täälläolo on oleva, joka esiintyy muun olevan joukossa, mutta se eroaa muusta olevasta ontisesti 
siten, että se on oleva, jonka olemisessa on kyseessä itse tämä oleminen. Täälläolon olemismuodolla on 
olemisessaan olemissuhde tähän olemiseen. Tämän seurauksena täälläolo jollakin tavalla ja jollakin ilmeisyydellä 
ymmärtää itsensä olemisessaan. Tälle olevalle on Heideggerin mukaan ominaista, että se on avattu itselle 
olemisessaan ja olemisensa avulla. Olemisymmärrys on näin itse täälläolon olemisen määre. (Heidegger 2000, 32) 
42 Todellistuttuaan inhimillinen olemassaolo (Existenz) on aina ainutkertainen. Heideggerin mukaan on 
suunnaton määrä eksistentiaalisia mahdollisuuksia olla ihminen, ja tietyn ihmisen olemassaolo reaalistuu 
valikoituen näistä mahdollisuuksista. Eräiden mahdollisuuksien toteutuminen ja toisten toteutumatta jääminen on 
”eksistentiaalista valikoitumista”, ja se on erotettava psyykkisestä valinnasta. Eksistentiaalisessa valikoitumassa 
ei tarvitse edellyttää mitään harkitsevaa tajuntaa, joka tekisi ratkaisuja, vaan olemassaoloon tuleminen sinänsä on 
vallitseva. Maailmaan tulemisemme ei ole seurausta meidän psyykkisestä tahtomisestamme. Olemme esimerkiksi 
joko miehiä tai naisia, mutta emme molempia emmekä mitään muutakaan toisiaan poissulkevaa yhtä aikaa. 
(Rauhala 1993, 20–21) 
      Philip K. Dickin kirjassa We Can Build You MASA Associates rakentaa simulantin Abraham Lincolnista. 
Lincolnin eksistentialistinen valinta on, että hänet on rakennettu omaksi itsekseen. Lincolnin tapauksessa 
edellytetään ”Jumalallinen” harkitseva tajunta, joka tekee ratkaisun Lincolnin olemassaolosta. Eksistentiaalisesta 
näkökulmasta Lincolnin olemassaolossa on paradoksaalista, että hän samalla on ihminen, mutta toisaalta hän ei 
ole ihminen. Hän on olemisessaan jotain, joka on poissulkevaa hänen olemisessaan. 
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Täälläolo eksistoi Heideggerin mukaan, ja täälläolo on oleva, joka minä kulloinkin olen, ja tämä 

minäkohtaisuus kuuluu eksistoivaan täälläoloon ehtona varsinaisuuden43 ja epävarsinaisuuden 

mahdollisuudelle. Nykyhetken psyykkisillä ratkaisuillamme voimme suunnata sitä, mitä 

olemme tulevaisuudessa. Yksilön ratkaisuilla on yksilön olemassaoloa säätelevä 

eksistentiaalinen syvästruktuuri. Tähän perustuu mahdollisuutemme ohjata elämäämme ja ottaa 

vastuu itsestämme. (Rauhala 1993, 20-21.) Nämä täälläolon olemismääritelmät on nähtävä ja 

ymmärrettävä a priori täälläolon olemismuodon perusteella, jota Heidegger kutsuu 

maailmassa-olemiseksi (In-der-Welt-Sein). (Heidegger 2000, 78-79) Olemisemme on ensi 

sijassa maailmassaolemista. Me olemme inhimillisiä subjekteja vain siksi, että me olemme 

käytännön sitein yhteydessä toisiin ihmisiin ja materiaaliseen maailmaan. (Eagleton 1997, 83)44 

      Tässä käsillä olevassa todellisuudessa ihminen ei Heideggerin mukaan ole yksin. Heidegger 

ei hyväksy kartesiolaista näkemystä ihmisestä yksinäisenä, tarkkailevana subjektina, jolla ei 

mitään mahdollisuutta saada tietoa ulkomaailmasta subjektiiviseen tietoisuuteensa. 

Heideggerin mukaan inhimillinen olemassaolo on sekä maailmassa olemista että muiden 

kanssaolemista (Mitsein). Kanssaihmiset, toiset eivät ole ulkopuolisia, joista minä erottautuu, 

vaan toiset ovat sellaisia, joista ei ensisijaisesti erottauduta, vaan joiden joukossa ollaan. 

Heideggerin mukaan maailma on aina jo se, minkä minä jaan muiden kanssa. ”Täälläolon 

maailma on kanssamaailma. Jossakin-oleminen on kanssaolemista toisten kanssa. Toisten 

maailmansisäinen oleminen on kanssatäälläoloa” (Heidegger 2000, 156). Tieto on myös tämän 

olemisen muoto. Ihmisen maailmassa oleminen on sitä, että hän on maailmalle avoin ja tulkitsee 

sitä. Ihminen on hermeneuttinen olento, jonka olemassaolo konstituoituu hänen suhteistaan 

ulkomaailmaan ja muihin ihmisiin. Tätä Heidegger kutsuu myös eksistenssiksi (Existenz). 

(Nordin 1999, 415; Heidegger 2000, 156) 

      Ihmisen maailmassa oleminen ja muiden kanssa oleminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. 

Ongelma on, että kuka on arkipäiväisen elämän subjekti. Heideggerin mukaan tämä subjekti ei 

                        
43 Heideggerin mukaan ”täälläolo on olemuksellisesti aina mahdollisuutensa, ja tämä oleva voi olemisessaan 
”valita” itsensä ja saavuttaa itsensä. Se voi myös menettää itsensä tai olla koskaan saavuttamatta itseään tai 
saavuttaa itsensä vain ”näennäisesti”. Mutta se voi menettää itsensä ja olla saavuttamatta itseään vain silloin, kun 
se olemukseltaan on mahdollisesti varsinainen, eli kuuluu itselleen. Molemmat olemismodukset, varsinaisuus ja 
epävarsinaisuus (Eigentlickheit und Uneigentlichkeit) – jotka ilmaukset on valittu terminologisesti sanan 
ankarassa mielessä – perustuvat siihen, että täälläolo yleensä on määritetty minäkohtaisuuden avulla. Mutta 
täälläolon epävarsinaisuus ei tarkoita mitään »vähempää» tai »alempaa» olemisen astetta. Pikemminkin 
epävarsinaisuus voi määrittää täälläoloa täydessä konkreettisuudessaan, kun täälläolo on toimelias, vilkas, 
kiinnostunut asioista ja kykenevä nauttimaan.” (Heidegger 2000, 67.) 
44 Kirjassaan Ubik Dick kyseenalaistaa sekä olemisen että olemisen maailmassa. Joe Chipin esimies, Glen 
Runciter räjähtää Chipin silmien edessä. Silti Runciter kummittelee kaikkialla. Maailma Chipin ympärillä alkaa 
rapistua. Kuka todellisuudessa, sanan kahdessa merkityksessä, on olemassa ja kuka kuollut? Dickiläiseen tapaan 
ratkaisu ”selviää” teoksessa. 
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voi olla yksittäinen ihminen. Heidegger erottaa varsinaisen (eigentlich) ja epävarsinaisen 

(uneigentlich) olemassaolon. Epävarsinaista täälläolo on, jos kanssaolemisen ja 

kanssatäälläolon olemistavat perustuvat jokapäiväisen itsenäolemisen modukseen, jonka 

eksplikaatio paljastaa sen, mitä Heidegger kutsui jokapäiväisyyden ”subjektiksi” - keneksi 

tahansa (”Kuka tahansa” – ”das man”) (Nordin 1999, 415; Heidegger 2000, 150; Kusch 1986, 

84)45. 

      Maailmassaolomme lähin ympäristömme on Heideggerin mukaan aina julkinen 

”ympäristö”. Julkisessa ympäristössä täälläolo liittyy ”toisten” täälläoloon ja kadottaa 

yksilölliset piirteensä. Julkisessa ympäristössä täälläolo muuttuu keneksi tahansa. Heideggerin 

mukaan ”Kuka tahansa”, joka ei ole mitään määrättyä ja on kaikki, mutta ei summana, määrää 

jokapäiväisen olemistavan. (Heidegger 2000 s. 165–166).46 

      Tavanomaisuus on Heideggerin mukaan kenen tahansa eksistentiaalinen piirre. Kenen 

tahansa oleminen on olemuksellisesti tavanomaista. ”Kuka tahansa” pysyttelee faktisesti siinä 

tavanomaisuudessa, mikä on soveliasta, hyväksyttyä ja mikä ei, mikä takaa menestyksen ja 

mikä ei. Tämä tavanomaisuus antaa mallin sille, mitä voi ja saa panna alttiiksi, ja se vahtii 

                        
45 Olemisen ja ajan suomentanut Reijo Kupiainen kirjoittaa ”Kuka tahansa” muotoon kääntämästään das man 
käsitteestä: ”>>Das Man<< rakentuu neutria ilmaisevasta artikkelista >>das<< ja substantivoidusta passiivia 
ilmaisevasta indefiniittipronominista >>man<<. Heidegger tarkoittaa tällä jokapäiväisyyden pronominaalista 
>>subjektia<<, joka on perimiltään yhteisöllinen ja epäyksilöllinen.” (Kupiainen 2000, 150) Heideggerin mukaan 
ontologisesta näkökulmasta katsottuna oman ja toisten täälläolon ”subjektiluonne” määrittyy eksistentiaalisesti 
tietyistä olemisen tavoista. Kohtaamme toiset maailmassa sinä minä ne ovat, ja he ovat aina sitä mitä puuhailevat. 
Kun näemme toisen ”seisoskelevan joutilaana”, toinen ei ole esilläoleva ihmisolio, vaan ”joutilaana seisoskelu” 
on eksistentiaalinen olemismodus: oleskeleminen kaiken ja ei minkään äärellä, oleskelemista, joka ei ole 
huolehtivaa eikä huomioivaa. Seisoskellessaan toinen esiintyy kanssatäälläolossaan maailmassa. (Heidegger 2000, 
158,164–165) 
      Toisista huolehtimistamme korostaa huoli erostamme toisiin nähden. Huoli täälläolon suhteesta toisiin 
häiritsee keskenäänolemista, vaikka tämä häiriö jää kätköön. Eksistentiaalisesti ilmaistuna keskenäänolemisella 
on kaukaisuuden luonne. Tämä kanssaolemiseen kuuluva kaukaisuus on luonteeltaan sellaista, että täälläolo on 
jokapäiväisenä keskenäänolemisena muista riippuvaista. Se ei itse ole, sillä toiset ovat riistäneet sen olemisen, ja 
näiden toisten mielivalta hallitsee täälläolon jokapäiväisiä olemismahdollisuuksia. (Heidegger 2000, 165) 
      Nämä toiset eivät ole määrättyjä toisia, vaan jokainen toinen voi edustaa toista. Ratkaisevaa on Heideggerin 
mukaan toisten huomaamaton herruus, jonka täälläolo on kanssaolemisena jo aavistamattaan omaksunut. Jokainen 
itse kuuluu toisiin ja näin lujittaa toisten valtaa. ”Toiset” jotka nimetään näin, jotta oma olemuksellinen 
kuuluminen heihin voidaan kätkeä, ovat niitä, jotka ensi sijassa ja ennen kaikkea ”ovat” jokapäiväisessä 
keskenäänolemisessa. Heideggerin mukaan ”kuka” ei ole tämä tai tuo, ei joku itse, ei joku tietty eikä kaikkien 
summa, vaan ”kuka” on neutri, ”Kuka tahansa” (das man). (Heidegger 2000, 165) 
46 Heideggerin mukaan ”Kuka tahansa” keventää kulloisenkin täälläolon painolastia jokapäiväisyydessään, eikä 
vain kevennä, vaan olemisen painolastin keventämisellä ”Kuka tahansa” vastaa täälläoloa, sikäli kuin täälläolossa 
on pyrkimystä keventämiseen ja helpottamiseen. Tulemalla kulloistakin täälläoloa jatkuvasti vastaan olemisen 
painolastin keventämisellä, ”Kuka tahansa” säilyttää ja lujittaa itsepintaista herruutta. Näin jokainen on toinen ja 
kukaan ei ole itsensä. ”Kuka tahansa”, tarjoamalla vastauksen jokapäiväisen täälläolon ”kuka”-kysymykseen, on 
ei kukaan, jolle täälläolo on jo toistensa-kesken-olemisessa luovuttanut itsensä. (Heidegger 2000, 167) 
      Myös Lacanin ajattelusta löytyy piirteitä, joilla katson olevan yhteyttä Heideggerin argumenttiin kenestä 
tahansa. Lacan ajatteli freudilaisittain, että tietoisuus ei ole subjektin toiminnan lähde, vaan toiminta tapahtuu 
kauttamme eli halumme (désir) on yhteneväinen meidän ulkopuolisen struktuurikentän kanssa. Lacan katsoi, että 
ihminen syntyy maailmaan, jota hallitsee yleisinhimilliset totaaliset struktuurit, ja yksilöllinen on ainoastaan 
rajailmiö, jonka yläpuolella nämä struktuurit ovat. (Haugsgjerd 1975, 68) 
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jokaista esiin tunkevaa poikkeusta. Huolta tavanomaisuudesta ilmaisee täälläolon 

olemuksellisen tendenssin; olemismahdollisuuksien tasoittaminen. (Heidegger 2000, 166) 

      ”Julkisuus” säätelee Heideggerin mukaan ensi sijassa kaikkea maailman ja täälläolon 

tulkintaa, ja se on aina oikeassa. Julkisuudella ei kuitenkaan ole erityistä ja ensisijaista 

olemissuhdetta ”olioihin”, eikä se hallitse täälläolon nimenomaan omaksumaa läpinäkyvyyttä. 

Sen ”kaikkitietävyys” perustuu Heideggerin mukaan siihen, että se ei koskaan mene ”itse 

asiaan”, koska se on turta kaikkia taso- ja aitouseroja kohtaan. Julkisuus hämärtää kaiken, ja se 

esittää siten kätketyn tuttuna ja kaikkien lähestyttävänä. (Heidegger 2000, 166) 

      Heideggerin ”Kuka tahansa” on aina läsnä kaikkialla, mutta ei ikinä siellä, missä täälläolo 

vaatii ratkaisua. ”Kuka tahansa” on kuitenkin aina esittävinään kaikki ajatukset ja ratkaisut, ja 

samalla se poistaa kulloiseltakin täälläololta vastuun. ”Kuka tahansa” suo itselleen, että ”joku” 

vetoaa siihen jatkuvasti. ”Joku” voi helposti vastata kaikesta, koska kukaan ei ole se, joka vastaa 

jostakin. Se, joka vastaa, oli aina joku, ja näin voidaan väittää, ettei se ollut ”kukaan”. 

Täälläolon jokapäiväisyyttä hallitsee suurimmalta osalta se, josta meidän on sanottava, että se 

ei ollut kukaan. (Heidegger 2000, 166–167)47 

      Heideggerin varsinaisen ja epävarsinaisen käsitteisiin liittyy das Manin lisäksi myös muita 

seikkoja. Heideggerin mukaan täälläolo tapahtuu ajassa. Sen seurauksena ihminen on ajallinen 

ja historiallinen olento. Heideggerin mukaan huoli (sorge) on eräs täälläolon olemistapaan ja 

intentionaalisuuteen olennaisesti liittyvä termi. Maailmassaolemistamme hallitsee huoli 

(sorge). Heideggerin mukaan me emme ole ensisijaisesti teoreettisia olentoja, objektiivisia 

maailman tarkkailijoita, ja tästä syystä meitä askarruttavat monenlaiset käytännön asiat ja 

huolet. Siksi todellisuus ei näyttäydy meille pelkästään esillä olevana (vorhandens), vaan ennen 

muuta käsillä olevana (zuhandens). (Nordin 1999, 414–415.) Heideggerin termi ei kuitenkaan 

ilmaise huolestunutta mielentilaa vaan tapaa, jolla huolehdimme asioista. Ihminen on aina 

jossakin mielialassa, joka ei suuntaudu mihinkään tiettyyn objektiin, vaan se on suuntautunut 

                        
47 Heideggerin mukaan jokaisen täälläolon itse on ”Kuka tahansa” itse, joka eroaa itsensä haltuun ottaneesta 
varsinaisesta itsestä. Kulloinenkin täälläolo on kenenä tahansa itsenä hajaantunut keneen tahansa, ja sen on ensin 
löydettävä itsensä. Tämä hajaantuminen luonnehtii sellaisen olemistavan ”subjektia”, jonka tunnemme 
huolehtivaksi uppoutumiseksi lähimpään kohdattuun maailmaan. Jos täälläolo on tuttu itselleen kenenä tahansa 
itsenä, tämä tarkoittaa samalla, että ”Kuka tahansa” merkitsee lähintä maailman ja maailmassa-olemisen tulkintaa. 
”Kuka tahansa” itse, jonka tähden täälläolo on jokapäiväisesti, artikuloi merkitsevyyden viittausyhteyden. 
Täälläolon maailma vapauttaa kohdatun olevan tiettyyn mukautuvuuskokonaisuuteen, joka on kenelle tahansa 
tuttu, ja niissä rajoissa, jotka on vahvistettu kenen tahansa tavanomaisuudella. Faktinen täälläolo on ensi sijassa 
tavanomaisen paljastetussa kanssamaailmassa. ”Minä” en ”ole” ensi sijassa varsinaisen itsen tavalla, vaan toiset 
ovat kenen tahansa tavalla. Minä ”itse” on ensi sijassa ”annettu” toisten mukaan ja toisina. Täälläolo on ensi sijassa 
”Kuka tahansa” ja tällaisena se enimmäkseen pysyy. Jos täälläolo todella paljastaa lähestyen maailmansa, jos se 
avaa varsinaisen olemisensa itselleen, niin tämä ”maailman” paljastaminen ja täälläolon avaaminen toteutuvat aina 
häivyttämällä peittymisiä ja hämäryyksiä ja murtamalla naamioitumisia, joilla täälläolo sulkee itsensä itseltään.  
(Heidegger 2000, 168–169.) 
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koko maailmassaolemiseen. Heideggerin mukaan ihmisen huoli suuntautuu johonkin 

tulevaisuuden projektiin. Ihmisen elämä koostuu sarjasta erilaisia projekteja, joita 

toteuttaaksemme menemme kohti tulevaisuutta, jossa meitä varmuudella odottaa kuolema. 

Heideggerin mukaan ihmisen täälläolo on kuolemaa kohti olemista (Sein zum Tode), vaikka me 

emme arkielämässä ajattele asiaa. Yleensä ihminen toimii päinvastoin ja kieltäytyy 

ajattelemasta koko asiaa. Näin me Heideggerin mukaan elämme epävarsinaisella tavalla. 

(Heidegger 2000, 65; Kusch 1986, 81–82; Nordin 1999, 415–416) 

      Huolen ja kuolemaa kohti olemisen yhteydessä Heidegger käyttää myös ahdistuksen tai 

pelon (Angst) käsitettä. Angsti ei ole Heideggerille johonkin tiettyyn kohteeseen liittyvää 

ahdistusta, kuten huolikaan ei ole huolestuneisuutta tietystä asiasta, vaan se on yleistä angstia, 

joka ei kohdistu mihinkään. Se on ahdistusta ei-minkään edessä (vor dem Nichts). Tässä 

ahdistuksessa ilmenee, millaista elämämme on ennen katoamistaan olemattomuuteen. Ahdistus 

paljastaa täälläolomme sen puhtaassa faktisuudessa ja kamaluudessa (Umheimlichkeit), osoittaa 

sen olevan heitettynä olemista (Geworfenheit) maailmaan, jossa emme ole kotonamme. 

Ahdistus on kuitenkin tie kohti varsinaista olemassaoloa. Tämä olemassaolo on meille vapaus 

kuolemaan (Freiheit zum Tode). Ymmärtäessäni, että kuolema on oma intiimi asiani, tajuan 

samalla, että elämäni kuuluu minulle itselleni ja vapaudun siten das Manin vallasta. (Nordin 

1999, 416) 

      Heideggerin mukaan kreikkalainen käsite fainomenon (ilmiö) tulee verbistä fainesthai 

(näyttäytyminen), joten fainomenon tarkoittaa itsensä näyttävä, näyttäytyvää ja ilmeistä. Oleva 

voi Heideggerin mukaan näyttäytyä eri tavoin, ja tämä riippuu tavasta, jolla se on 

lähestyttävissä. On myös mahdollista, että oleva näyttäytyy sinä, mitä se ei ole ja tätä Heidegger 

kutsuu näennäiseksi, joten Heideggerin mukaan käsitteellä fainomenon on myös lumemerkitys 

eli se näyttää, vaikuttaa joltakin. Fainomenon agathon tarkoittaa Heideggerin mukaan hyvää, 

joka näyttää ikään kuin – mutta ei kuitenkaan ole sitä, minä itsensä antaa. Käsitteen fainomenon 

edellä mainitut merkitykset, ilmiö näyttäytyvänä ja ilmiö lumeena, liittyvät rakenteellisesti 

yhteen. (Heidegger 2000, 51) Heidegger jatkaa Olemisessa ja ajassa: 

 

.....Vain koska jokin ylipäätään vaatii näyttäytyä oman mielensä 
mukaisena, eli olemaan ilmiö, se voi näyttäytyä jonakin, jota se ei ole, 
tai se voi >>näyttää ikään kuin...<<<. Merkityksessä fainomenon 
(>>lume<<) on jo sisällytetty alkuperäinen merkitys (ilmiö:ilmeinen) 
jossakin sellaisessa merkityksessä, joka pohjustaa merkityksen 
>>lume<<. […] 
     Tällaista on puhe >>sairauden ilmentymistä tai oireista<<. Tällä 
tarkoitetaan ruumiin tapahtumaa, joka näyttäytyy ja näyttäytyvänä 
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>>indikoi<< jotakin, joka ei itse näyttäydy. Kun sellaisia tapahtumia 
esiintyy, niiden näyttäytyminen on yhdenmukaista sellaisten häiriöiden 
esilläolon kanssa, jotka eivät itse näy. Siten ilmentymä >>jonkin<< 
ilmentymänä ei tarkoita, että jokin näyttäytyy, vaan se ilmaisee jonkin, 
joka ei itse näyttäydy. Se ilmaisee itsensä jonkin sellaisen avulla, joka 
näyttäytyy. Ilmentyminen on näyttäytymätöntä. […] Kaikilla 
indikoimisilla, esittämisillä, oireilla ja symboleilla on osoittamamme 
ilmentymisen muodollinen perusrakenne, vaikka ne eroavat toisistaan. 
(Heidegger 2000, 51–52) 

 

Husserlin tapaan myös ranskalainen eksistentialisti Jean-Paul Sartre (1905-1980) rakentaa 

filosofiaansa intentionaalisuuden pohjalle. Esa Saarinen kirjoittaa artikkelissaan 

Fenomenologia ja eksistentialismi, että Sartren eksistentialismissa intentionaalisuus tuo esiin 

sen ontologisen seikan, joka sitoo inhimillisen tietoisuuden ja sen ulkopuolisen maailman 

toisiinsa. Sartren eksistentialismissa maailma on ”olevana itsessään” tietoisuudesta tai 

käsitteellistämisestä riippumattomana. Husserlin fenomenologiassa intentionaalisuuden avulla 

selvitettiin tietoisuuden merkitysrakenteita. Sartren eksistentialismi on kiinnostunut 

ontologiasta, tietoisuuden olemistavasta. Intentionaalisuus selvittää Sartrelle sen seikan, miten 

inhimillinen tietoisuus omassa olemisessaan on jo sidottu sen ulkopuoliseen todellisuuteen. 

Inhimillinen tietoisuus on peruslähtökohdissaan sidottu maailmaan, ja tässä ihmisen ja 

maailman välttämättömässä sidoksessa on intentionaalisuuden merkitys Sartrelle. (Saarinen 

1987, 123) 

      Saarisen mukaan Sartren eksistentialistinen filosofia lähtee olemassaolosta. Sartren 

eksistentialismi pohtii, millainen on tietoisuuden (ihmisen) ontologia, olemassaolo. Sartre 

analysoi tietoisuuden avainrakenteita, jotka liittyvät olennaisesti ihmisen olemassaoloon. 

Heideggerin tavoin Sartren ontologinen lähestymistapa solmii tietoisuuden ja ulkomaailman 

toisiinsa. Tietoisuuden ulkopuolinen todellisuus on Sartrelle, mitä se on; sitä ei ”konstituoida”, 

vaan se on. Intentionaalisuuden avulla Sartre pääsee tietoisuudesta todellisuuteen: 

tietoisuudesta siihen, mikä ei ole tietoisuutta. Inhimillinen tietoisuus on jo ontologisessa 

rakenteessaan sidottu itsensä ulkopuoliseen todellisuuteen ja intentionaalisuus on Sartren 

mukaan subjektin tie maailmaan. Intentionaalisuus on Sartrelle perusta, jolle hän rakentaa 

”ontologisen todistuksen” ulkomaailman olemassaolosta: Inhimillinen tietoisuus on tietoisuutta 

jostakin, ja tietoisuuden rakenteeseen kuuluu transsendenssi, joka on, että tietoisuus syntyy 

sellaisen olion tukemana, mikä ei ole se itse. Tätä Sartre kutsuu ontologiseksi todistukseksi. 

(Saarinen 1987, 124) 
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     Koska intentionaalisuus on Sartren mukaan kaiken tietoisuuden luonteenomainen rakenne, 

tietoisuus on sen vuoksi erotettava siitä, mitä tietoisuus koskee. Tietoisuuden kohde on Sartren 

mukaan tietoisuuden ulkopuolella, ja tietoisuus on aina suuntautunut johonkin itsensä 

ulkopuolella olevaan. Tästä seuraakin, että subjektin ”sisäistä elämää” ei voi tarkastella 

ympäröivästä, ulkopuolisesta todellisuudesta irrotettuna. Subjektiivista tietoisuutta ei voi lukita 

itseensä – subjektiivista tietoisuutta ei voi irrottaa sen ulkopuolisesta maailmasta ilman, että sen 

luonne subjektiivisena tietoisuutena tuhotaan. (Sartre 1962, 133; Saarinen 1987, 124–125; 

1983, 35) 

     Heideggerin tapaan Sartrelle ihmisen oleminen on maailmassa olemista. Ihmisen 

maailmassaolo on yhtä alkuperäistä kuin itse oleminen. Heideggerin puhuu filosofiassaan 

”maailmassaolosta” (In-der-Welt-sein) ja Sartre taas ihmisen ”situaatiosidonnaisuudesta”. 

Näissä tarkastelun kohteena on praktisessa toiminta- ja päätöstilanteessa oleva yksityinen 

ihminen, joka ei hetkeksikään voi paeta todellisen maailman todellista painoa ja 

kompleksisuutta. Maailma ympäröi eksistentiaalista ihmistä koko ajan, ja hänen on tehtävä sille 

jotakin. Tästä syntyy eksistentialismin käsitys antiabstraktionismista eli koska inhimillisen 

tietoisuuden oleminen on syvällisessä mielessä konkreettista, jokainen yritys tarkastella ihmistä 

yleisellä, abstraktisella tasolla on tuomittu epäonnistumaan. (Sartre 2003, 245–452; Saarinen 

1987; 125–126)48 

     Sartrelle todistus antiabstraktionismista on, että koska ihmisen olemassaolo edeltää ihmisen 

olemusta, ihminen ei ole abstraktio. Eksistentialistinen ihminen on aina yksin, ilman minkään 

järjestelmän turvaa, joten abstrakti tarkastelukulma on mahdotonta. Kylmän ja abstraktin 

näkökulman mukaan, joka perustuu yleiseen käsitykseen ihmisestä, ihmistä on Sartren mukaan 

tarkasteltava maailmassa olevana, hänen situaatiostaan käsin. Vain situaation kautta yksityisen 

ihmisen konkreettiset ongelmat nousevat esiin. Yksityisen ihmisen tarkastelun keinoksi Sartre 

loi Freudin metodien pohjalta ”eksistentialistisen psykoanalyysin”, joka kohdistaa huomion 

yksityiseen, nimenomaiseen subjektiin. Sartren eksistentialistinen psykoanalyysi lähestyy 

tarkastelun kohteena olevan henkilön elämää tämän oman tietoisuuden kautta ja näin paljastaa 

hänen tietoisuutensa keskeiset intentionaaliset rakenteet ja sen, millaiset mahdollisuudet olivat 

hänen mahdollisuuksiaan ja millaisina hän näki ja määritteli alkuperäisprojektinsa. 

Eksistentiaaliseksi Sartren analyysin tekee, että se pyrkii ymmärtämään yksilöä tämän 

                        
48 Antiabstraktionismi on lähtöisin Soren Kierkegaardin (1813-1855), eksistentialismia edeltäneestä ja 
lähentelevästä, filosofiasta, jonka mukaan abstraktiot inhimillistä olemista tarkasteltaessa vievät huomion 
epäolennaisuuksiin, ja näin perustavimmat kysymykset peittyvät abstraktioita koskevien näennäisongelmien alle. 
(Saarinen 1987, 126) 
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eksistentiaalisen perusratkaisun kautta, suhteessa siihen viitekehykseen, jonka Sartre on 

kehittänyt. (Sartre 2003, 578–596; Saarinen 1987, 126–127; Saarinen 1983, 248–249)49 

      Subjektiivinen tietoisuus on Sartren mukaan itselleen olemista (l´être-pour-soi – olevan-

itselleen). Yksityinen tietoisuus synnyttää kaikki subjektiiviset merkitykset ja arvot. Näitä 

määrittäessään tietoisuus on radikaalisti vapaa, ja se toimii kaiken olevaisen determinismin 

ulkopuolella. Olevan ulkopuolella subjektiivinen tietoisuus, l´être-pour-soi, asettuu 

sivullisuusasemaan. Se on jotain muuta kuin todellisuus, esinemaailma, se on se, mitä Sartre 

kutsuu olevaksi-itsessään (l’être-en-soi). Tämä on rajattua ja valmiiksi määriteltyä olevaa. 

Sartre korostaa tietoisuuden ja sen ulkopuolisen todellisuuden väistämätöntä katkosta 

toteamalla, että tietoisuus on ei-mitään (néant). Tietoisuus on peruuttamattomasti rajaamaton 

ja avoin ilman valmista ”minuutta” tai identiteettiä. Jokainen ihminen määrittelee oman 

identiteettinsä ja minuutensa itse, eikä tuo ”minuus” tai ”identiteetti” koskaan valmistu niin 

kauan, kuin ihminen säilyttää ihmisyytensä. Ihminen on Sartren mukaan kuitenkin sidottu 

vapauteen, ja sen vuoksi ihmisen on määriteltävä itsensä uudelleen koko ajan. Heideggerin 

mukaan ihmisen oleminen on olemista, jossa tuo oleminen on koko ajan kysymyksenalaista. 

(Sartre 2003, 95243; Saarinen 1987, 130; 1983, 52–53.) 

     Sartren mukaan olevalla-itsessään50 essentia edeltää eksistenssiä, ja kuten edellä jo kävi ilmi, 

olevalla-itselleen eksistenssi edeltää essentiaa. Tästä seuraa, että olevalla-itselleen eksistenssi 

vähitellen synnyttää essentian. Näin olevalla-itselleen ei voi olla etukäteen määriteltyä 

olemusta tai minuutta, jota hänen olemassaolonsa heijastelisi. Jos tämä oleva-itsessään on 

ihminen, vasta hänen elämänsä synnyttää hänen olemuksensa, joka lyödään lukkoon hänen 

kuollessaan. (Sartre 1965, 12, 27; Saarinen 1983, 56-57) 

     Olevalle-itselleen tietoisuus ei Sartren mukaan ole substanssimainen. Tietoisuutta ei voi 

objektoida, ja sen identiteetti on aina avoin. Sartren mukaan mitään valmista minuutta ei ole 

olemassa. Sartrea kiinnostaa itsetietoisuuden rakenne, jonka voi selittää intentionaalisuuden 

avulla. Tietoisuus on Sartrelle tietoisuutta jostakin muusta kuin siitä itsestään. Se suuntautuu 

aina ulospäin, ja se on korostetusti subjektiivista. Tietoisuus on aina subjekti, kokija ja 

                        
49 Sartren eksistentialismi lähtee yksityisen ihmisen yksityisestä olemisesta, hänen subjektiivisesti koetusta 
tietoisuudestaan. Yksityinen minuus on korostetusti eksistentialismin kiinnostuksen kohteena. Sartren 
eksistentialistinen erottelu ”oleva itselleen” – ”oleva itsessään” (l’être-pour-soi – l’être-en-soi) lähestyy erottelua 
subjekti-objekti. Olevan-itselleen piirteet - avoimuus, määrittelemättömyys, sen luonne ”ei olevana” ja sen 
radikaali vapaus – yrittävät tavoittaa olennaisia piirteitä subjektina olemisen perusrakenteesta. Sartren tarkastelun 
kohteena on koko ajan yksityinen tietoisuus, yksityinen subjekti. Mitään todellista monikollista tasoa – sinusta ja 
minusta meihin – ei Sartren eksistentiaalinen ihmisanalyysi sisällä. Minulla on oma pour-soi, sinulla sinun, mutta 
yhdessä niitä ei ole useita. (Saarinen 1987, 128) 
50 Saarinen puhuu Sartren käsitteestä l´être-pour-soi välillä oleva-itselleen ja välillä olio-itselleen. Selkeyden 
vuoksi käytän käsitteestä l´être-pour-soi käännöstä oleva-itselleen vaikka Saarinen puhuu oliosta-itselleen. 
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tiedostaja, eikä ikinä tällaisen tiedostuksen kohde. Tästä seuraa, että sartrelaisittain ajateltuna 

minuutta ei ole olemassa, koska jos tietoisuus ei voi olla tiedostuksen kohde, ei se voi tiedostaa 

itseään objektina, essentiana, identiteettinä tai minuutena. (Sartre 2003, 95-243; Saarinen 1983, 

66-68)51 

      Itse edustaa Sartrelle subjektin välittömyydessä sen ja sen itsensä välistä ideaalietäisyyttä, 

tapaa, jolla subjekti ei satu itsensä kanssa yhteen ja jolla se pakenee omaa identiteettiään, vaikka 

se samalla tuo itsensä esiin ykseytenä. Ideaalietäisyys osoittaa jatkuvasti epävarmaa 

tasapainotilaa absoluuttisen itseensä kiinnittyneen identiteetin ja moninaisuuden synteesinä 

syntyvän ykseyden välillä. Tätä on Sartren mukaan läsnäolo itselle. Tietoisuuden rakenteeseen 

sisältyy välttämätön itseensä viittaaminen, joka kuitenkin repäisee tietoisuuden erilleen siitä. 

Näin tietoisuuden kohtalo on aina olla muualla. Sen seurauksena myös tietoisuuden perusta on 

muualla. Läsnäolo ei Sartren mukaan voi tarjota tietoisuudelle perustaa. (Sartre 2003, 101; 

Saarinen 1983, 80) 

      Sartrelainen oleminen ei ainoastaan ole itselleen olemista, vaan inhimilliseen 

olemassaoloon kuuluu erottamattomasti olemassaolo muille (être-pour-autrui). Sartren mukaan 

meidän oman olemisemme perusrakenteet edellyttävät toisen olemassaolon. Esimerkkinä 

Sartre käyttää häpeän käsitettä. Ihmisen hävetessä itseään tietoisuus solmii intentionaalisuuden 

vaikutuksesta suhteen tietoisuudesta (häpeävä subjekti) itseensä (häpeän kohteena). Tämä 

suhde ei kuitenkaan ole itseriittoinen, sillä se edellyttää syntyäkseen välittäjän, toisen. Sartren 

mukaan toinen on välttämätön välittäjä minun ja itseni välillä. Ihminen häpeää itseään 

sellaisena kuin hän ilmenee toiselle. Häpeissään ei voi olla yksinään, vaan se edellyttää toisen. 

Sartren argumentti ei tarkoita, että ihminen ei voi hävetä itseään yksin, vaan ellei ole 

mahdollista olla toisen ihminen tarkkailun alaisena, ei itsensä häpeämistä voi olla olemassa. 

Häpeän looginen rakenne edellyttää toisen ihmisen käsitteen, mutta ei hänen läsnäoloaan. 

(Saarinen 1983, 224) 

     Häpeän käsite mahdollistaa Sartren mukaan sen, että ihminen voi näyttäytyä itselleen 

olevana-itsessään (objektina), sillä toiselle subjektille ihminen on objekti, ja kun toisen ihmisen 

                        
51 Warrick kysyy A Scanner Darkly tutkimuksessaan, voiko ihmisen mieli tarkkailla itseään samalla kun se toimii. 
Teoksen pohjalta Warrick tulee johtopäätökseen, että kyllä. Sartren eksistentialismin mukaan ei. (Warrick 1987, 
162.)  
      Heideggerin dasein, täälläolo, Sartren ajattelusta poiketen ymmärtää itsensä aina eksistenssistään, 
mahdollisuudestaan olla itsensä tai olla olematta itsensä. Heideggerin mukaan täälläolo on itse valinnut nämä 
mahdollisuudet tai se on joutunut tai kasvanut niihin. Omasta itsestään johtuvaa ymmärrystä Heidegger kutsuu 
eksistenttiseksi ymmärrykseksi. Vaikka Heideggerin mukaan tälläololla on ymmärrys ja tulkinta olemisestaan, 
täälläololla on itseensä kuuluvuuden myötä pyrkimys ymmärtää olemisensa siitä olevasta, johon se on 
olemuksellisesti jatkuvassa ja ensisijaisessa suhteessa kuuluu eli maailmasta käsin. Tämä taas johtaa siihen, että 
täälläolon erityinen olemismuoto jää siltä itseltään kätketyksi. (Heidegger 2000, 33, 36–37.) 
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välityksellä tavoitan itseni objektina, niin tarkastelen itseäni sellaisena kuin ilmenen toiselle 

tietoisuudelle. Oleminen-toiselle on Sartren mukaan yksi olemassaolon tavoista. Toisen avulla 

ihminen voi toteuttaa kokonaisuudessa kaikki olemisensa rakenteet. Tästä seuraa, että omaa 

tietoisuutta ja toisen tietoisuutta ei voi mitenkään irrottaa toisistaan, sillä ne ovat jo ontologian 

tasolla yhtä ja samaa käsitteellistä kimppua, joka hajoaa erotettaessa. Ihminen ei voi olla täysin 

tietoinen itsestään, jos muita subjekteja ei ole, koska tietoisuuden rakenne ei olisi sama kuin se 

on, muiden subjektien ollessa olemassa. Tästä seuraa, että tietoisuuden olemassaoloon kuuluu 

dualiteetti; olemassaolo-itselle ja olemassaolo-muille. (Saarinen 1983, 225) 

      Olemassaolo-muille avaa ihmiselle kaksi tapaa, joilla hän voi saada tietoa itsestään; 

itsetarkkailu ja itseä koskevan tiedon saanti muilta. Nämä tavat ovat osa Sartren ontologiaa, ja 

niiden tarkoitus on tuoda esiin ihmisen tietoisuuden kaksi toisiinsa palautumatonta ulottuvuutta: 

ihmisen oleminen itselleen (miten ihminen on suorassa subjektiivisessa olemisessa) ja hänen 

olemisensa niin kuin se ilmenee toiselle. Nämä taas tuovat uuden ulottuvuuden siihen, millaista 

oleminen-itselleen on: ihmisen oleminen on olemista-itselleen siinä mielessä, että hän on siinä 

ensi sijassa itselleen, ei toiselle. Sartre painottaa sitä, että nämä kaksi olemismuotoa ovat 

peruuttamattomasti erilaisia. Tämä korostuu Sartren ajatuksessa, että monet ihmisen 

näennäisesti ”psykologiset” ominaisuudet ovat tosiasiassa ominaisuuksia objektina muille. 

Näin oleminen omassa subjektiivisessa tietoisuudessa ja oleminen toisen tietoisuuden objektina 

on Sartren mukaan erotettava toisistaan. On kuitenkin huomattava, että Sartren mukaan toista 

tietoisuutta ei saa yhdistää maailmaan (olevaan-itsessään). Tietoisuus-toinen suhde paljastaa 

ontologisen rakenteen, joka ei esiinny tietoisuus-maailma suhteessa. Olemassaolo-muille ja 

olemassaolo-maailmassa eivät ole Sartrelle sama asia. Vaikka molemmilla on suhde 

tietoisuuteen, niin ihmisen suhde maailmaan eroaa ihmisen suhteesta toiseen siinä, että 

suhteessaan maailmaan ihminen antaa itse tietoisuutensa ulkopuoliselle todellisuudelle sen 

merkityksen, mikä sillä tietoisuudelle on. Näin maailma Sartren mukaan heijastuu takaisin 

tietoisuuteen. Toinen tietoisuus ei heijastu takaisin minun tietoisuuteeni, sillä toinen tietoisuus 

oliona-itselleen antaa omat arvonsa ja merkityksensä todellisuudelle, ja koska ne ovat toisen 

antamia, niin ne leikkautuvat peruuttamattomasti minun tietoisuuden ulkopuolelle. (Saarinen 

1983, 226–228) 

     Sartren mukaan itseni (olevana-itselleen) ja toisen (olevana-itselleen) välillä vallitsee 

ylittämätön filosofinen katkos. Toinen ilmenee Sartren mukaan minulle aina radikaalisti 

muodoiltaan toisena. Ilmentyessä minulle toinen ei ole olio-itselleen enkä minä ilmene itselleni 

kuten olen toiselle. Sartre sitoo toisen osaksi omaa olemiseni rakennetta, mutta hän kuitenkin 



 45 

haluaa pitää toisen toisena, jonakin minusta peruuttamattomasti erotettuna, koska toinen 

subjektiivisena tietoisuutena on minun tietoisuuden tavoittamattomissa. (Saarinen 1983, 231) 

      Tietoisuus on Sartren mukaan subjektina eri kuin objektina. Sartre esittää, että tietoisuus on 

aina pre-reflektiivistä. Se solmii välittömän, ei-kognitiivisen suhteen tietoisuudesta siihen 

itseensä. Sartre kuitenkin korostaa, että edes pre-reflektiivinen tietoisuus itsestä, vaikka se on 

välitöntä, ei merkitse tietoisuuden saumatonta yhtymistä itseensä. Vaikka rajoitumme 

tietoisuuteen subjektina ja yritämme yhdentää tietoisuuden siihen itseensä, olemme Sartren 

mukaan tuomittuja epäonnistumaan. Sartren esimerkkinä on usko. Rajatessamme uskon 

sisällön, siitä mitä uskotaan, ja luetelessamme uskomme intersubjektiivisen sisällön, 

esimerkiksi olen mies, asun Suomessa, emme Sartren mukaan voi tyhjentää tai rajata 

tietoisuutemme uskomuksia. Sillä se mitä uskomme, muuttuu uskoksi vasta kun se on uskoa 

jollekin tietoisuudelle. Usko ei ole olemassa itsessään, vaan aina jollekin tietoisuudelle. 

Tietoisuus on se, joka pitää kulloisenkin uskomuksen olemassa olevana. Vaikka luettelo 

sisältäisi kaiken sen mitä uskojan tietoisuudessa hetki sitten oli, se ei kuitenkaan koskaan 

tavoita sitä tosiseikkaa, että tämä lista on se lista mikä se on vain uskojan tietoisuuden kautta. 

Esimerkiksi Philip K. Dickin kirjassa Ubik Joe Chip luulee olevansa elossa, vaikka hän on 

kuollut. Joe Chip on Sartren näkemyksen mukaan niin kauan elossa, kunnes hän tiedostaa 

olevansa kuollut. Ubikissa Joe Chip myös toimii Sartren argumentaation mukaisesti. Joe Chipin 

kuolee, kun hänen kuolemansa paljastuu myös Joe Chipin tietoisuudelle. Joe Chipin kuolema 

ei ole olemassa itsessään, vaan se on olemassa, kun myös Joe Chip on tietoinen siitä. (Saarinen 

1983; 70, 72, 76–77.) 

      Sartren eksistentialismi on ihmiskeskeistä, humanismia. Humanismi näkyy 

eksistentialismin tavassa painottaa inhimillisiä tunnekokemuksia, kuten Sartren ahdistus tai 

inho (l’ angoisse; la nausee) tai Heideggerin huoli (sorge). Ahdistus ja inho eivät 

eksistentialismin mukaan ole satunnaisia ilmiöitä inhimillisessä kokemusskaalassa, vaan ne 

luonnehtivat syvällisesti koko inhimillisen olemisen perusluonnetta. Inhimillistä olemista 

eksistentialismin tarkoittamassa mielessä ei ole ilman näitä eksistentiaalisia peruskokemuksia. 

Sartre ajattelee, että ihminen tiedostaa tunnetilojensa kautta. Emootiot eivät ole puhtaasti 

”subjektiivisia tiloja” yhtään enempää kuin tieto on. Sekä tieto että tunne ovat relaatioita. 

Esimerkiksi inhon, subjektiivisen tuntemuksen, kautta ihminen on tietoinen oman olemisen 

kontingenttisuudesta, perusteettomuudesta ja faktisuudesta. Inho on Sartrelle se tapa, jolla 

subjektiivinen tietoisuus voi kokea maailmassa olemisensa, miten todellisuuden ylittämätön 

etäisyys – sen totaalinen ja lopullinen vieraus – ilmenee tietoisuudelle. (Sartre 2003, 53–56; 

Saarinen 1987, 130–131; Saarinen 1983, 179) 
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      Tietoisuuden vapaus antaa Sartren mukaan tietoisuudelle mahdollisuuden yrittää vapautua 

sitä vangitsevasta ahdistuksesta. Tavallinen tapa välttää ahdistus ja samalla oma radikaali 

vapaus on kuvitella, että asiat ja niiden merkityspainotteet ovat osa tietoisuudestani 

riippumatonta todellisuutta. Esimerkkinä Sartre käyttää uskontoa. Sartren näkemyksen mukaan 

ihminen pakenee ahdistavaa vapauttaan uskottelemalla itselleen, että on olemassa Jumalan 

asettama absoluuttinen arvoasteikko, joka määrittää ihmisen tekemät päätökset. Päätökset eivät 

ole henkilön omia, vaan Jumala tahtoo, että näin tulee tehdä. Tällaista ajattelumallia Sartre 

kutsuu huonoksi uskoksi, joka on sartrelaisen käsityksen mukaan itsensä pettämistä, itselleen 

valehtelua, joka on yritys vapautua vastuusta ja ahdistuksesta, jonka vapautemme meille 

sälyttää. Huonon uskon avulla pyrimme siirtämään valinnan ja sen mukana kulkevan vastuun 

itsemme ulkopuolelle. Uskonto on Sartren mukaan huonoa uskoa, sillä viime kädessä ihminen 

itse aina päättää, mitä hän uskoo, ja on huonoa uskoa kuvitella, että Jumalan sana pystyisi 

tavoittamaan ihmisen suoraan ilman, ettei hän sitä millään tavoin tulkitsisi. (Sartre 2003, 70–

95; Saarinen 1983, 194, 198, 200–201) 

      Sartren ajattelun avainkäsite on vapaus. Tähän käsitteeseen kiinnittyvät käsitteet 

tulevaisuus ja mahdollisuus. Sartren mukaan ihminen (tietoisuus) on radikaalisti vapaa siitä 

syystä, että hänen ontologiseen rakenteeseensa on sisäänrakennettu mahdollisuus ja avoin ja 

määrittelemätön tulevaisuus. Sartren eksistentialismi korostaa ihmisen vapautta kaikenlaista 

determinismiä ja kahlefilosofiaa vastaan. Tulevaisuus ja mahdollisuus tulevat Sartrella ennen 

mennyttä. Tietoisuus elää Sartren mukaan valintojen kautta. Jokainen teko on vapaudessa tehty 

valinta. Ihminen tekee koko ajan valintoja siitä, miten todellisuudessaan elää, ja Sartren mukaan 

teemme valintoja myös silloin, kun emme tiedä niitä tekevämme. Valinnoista ei Sartren mukaan 

kerro se, miltä se ulkopuolisen havainnoitsijan silmissä näyttää, vaan se, millaisen painotuksen 

annamme valinnallemme. (Saarinen 1983, 137, 153–157) Se, että Silvia Bohlen asuu Philip K. 

Dickin kirjassa Martian Time Slip syrjäisellä tilalla Marsissa, ei Sartrea näkökulmasta kerro 

mitään Silvian valinnasta. Se, että Silvia ei pidä elämästään tilalla kertoo Silvian valinnan. Mars 

ja syrjäinen tila ovat ainoastaan objekteja Silvian elämässä, elämänsä inhoaminen on Silvian 

valintaa. 

     Vapaudella on keskeinen rooli myös Sartren situaation käsitteessä. Sartren mukaan 

tietoisuus on sidottu situaation sisältämiin ennakkoehtoihin, mutta situaatiossaankin se on 

radikaalisti vapaa. Se on vapaa projektoitumaan situaation yli. Tietoisuudella on situaatiossa 

”projekti”, jonka tietoisuus itse valitsee radikaalissa vapaudessaan. Sartren argumentin mukaan 

vain tietoisuus voi määritellä situaation merkityksen. Ainoastaan oma valinta voi antaa ne 

päämäärät ja tavoitteet, joita kohden tilanteessa, johon tietoisuus on aina heitetty, tietoisuus 
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yrittää kurottautua. Puhdasta faktisuutta on Sartren mukaan mahdoton edes tavoittaa, sillä kun 

tietoisuus keskittää huomion omaan situaatioon ja sen ulkoapäin annettuihin piirteisiin, nuo 

piirteet samalla jäsentyvät tietoisuuden omien merkitysjakelujen pohjalta. Tietoisuuden 

situaatioon sisältyvät tosiasiat näyttäytyvät vain ja ainoastaan osana inhimillistä todellisuutta, 

jonka radikaalisti vapaan tietoisuuden valitsemat arvot, merkitykset ja projektit määrittelevät. 

(Saarinen 1983, 160–161) 

     Sartren radikaalisti vapaa ihminen on hyljätty maailmaan. Ei siksi, että hän jäisi hylätyksi ja 

passiiviseksi vihamielisessä maailmankaikkeudessa, vaan siksi, että hän löytää itsensä yksin ja 

ilman apua, sidottuna maailmaan, josta radikaalisti vapaa ihminen kantaa kaiken vastuun, ilman 

että hän pystyy irrottautumaan tuosta vastuusta hetkeksikään, tekipä hän mitä tahansa. 

(Saarinen 1983, 164–165) 

     Vapaus on Sartrelle tietoisuuden ja todellisuuden välistä suhdetta säätelevä voima. 

Tietoisuus ei voi radikaalisti valita omaa tilannettaan tai sitä-mikä-on, mutta se voi valita oman 

suhtautumisensa niihin. Ihmisen sukupuoli, rotu ja muut asiat, joihin ei voi vaikuttaa, ovat 

vapauden tavoittamattomissa. Ihminen on heitetty maailmaan ja hylätty situaatioon, jonka 

monia ominaisuuksia hän ei pysty valitsemaan. Tällä tasolla oleminen on puhtaasti 

sattumanvaraista. Ihmisen ulkopuolinen todellisuus asettaa rajoituksia sille, mikä rooli 

ihmisellä ulkopuolisessa todellisuudessa on. Sartren radikaali vapaus onkin asenteen vapautta. 

Tietoisuuden radikaali vapaus tarkoittaa, että se ja vain se itse antaa ulkopuolisille asioille, 

tapahtumille ja todellisuudelle merkityksen. Ulkopuoliset asiat ja tapahtumat ovat monesti 

yksittäisen ihmisen vapauden ulottumattomissa, mutta tietoisuuden kautta yksilö voi säädellä 

omaa suhdetta niihin. Sartrelainen vapaus on vapautta valita itseni – koko ajan ja jatkuvasti. 

Suhtautumisella voi antaa uuden merkityksen jo tehdyille päätöksille. Vanhat päätökset eivät 

Sartren mukaan voi determinoida, mitä tapahtuu tässä ja nyt. Aikaisemmat päätökset ovat 

tavoittamattomissa jo tapahtuneina tekoina, mutta vanhat päätökset ovat tässä ja nyt sitovia vain 

jos itse antaa niiden olla sitovia tässä ja nyt. Sartren mukaan vapaus merkitsee mahdollisuutta 

lyödä ontologinen kiila tietoisuuden (tässä ja nyt) ja oman itsensä väliin. Ontologisen kiilan 

iskemisellä voi irtautua menneisyyden teoista ja päätöksistä. Irtautuminen ja ontologinen kiila 

eivät ole olemassa itsestään, vaan ne ovat vapaalla tahdolla synnytettävä. (Saarinen 1983, 143–

145, 157–158) 

      Sartren mukaan mitään ei tapahdu vain tietoisuudessa - Sartrelle tietoisuus on tietoisuutta 

jostakin, se itsessään on ”tyhjä” ei-mikään – ja sen seurauksena arkiajattelun erottelu ulkonaisen 

toiminnan ja tietoisuuden sisäisten tilojen välillä on mahdotonta. Ulkoinen toiminta ja tietoisuus 

operoivat samalla tasolla. Tästä argumentaatiosta Sartre johtaa emootioiden psykologisen 
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teorian, joka näkee emootiot käyttäytymisenä. Argumenttinsa Sartre perustelee niin, että jos 

tuomme tarkasteluun päämäärähakuisuuden, näemme, että emotionaalinen käyttäytyminen ei 

ole mitään epäjärjestystä, vaan se on Sartren mukaan organisoitu systeemi, joka koostuu 

keinoista saavuttaa päämäärä. Tämä systeemi Sartren mukaan kutsutaan peittämään, 

korvaamaan ja hylkäämään käyttäytyminen, jota ei haluta tai voida suorittaa. Sartren 

näkemyksen mukaan tietoisuutta ja sen olemista ei voi abstrahoida irti toiminnasta: tietoisuus 

on oman intentionaalisuutensa nojalla toimiva; emootiot ovat Sartren käsityksen mukaan 

tosiasiassa käyttäytymistä. Näin Sartre rakentaa sillan ihmisen olemisen ja tekemisen välille. 

Ihmisen oleminen on myös olemista vapaasti toimivana subjektina. (Saarinen 1983, 172–173) 

      Vapaa tahto on Sartren mukaan perusta, jolle tietoisuus rakentaa arvomaailmansa. Humen 

giljotiinia mukaillen eksistentialismin johtoajatuksiin kuuluu, että ”merkitykset” ja ”arvot” 

eivät ole todellisuudessa valmiiksi annettuina, eivätkä ne synny itsestään. Merkitykset ja arvot 

on yksityisen ihmisen synnytettävä, rakennettava ja määriteltävä. Merkityksiä ja arvoja ei löydy 

valmiina maailmasta, vaan meidän on ne sinne itse kiinnitettävä. Tästä seuraa, että inhimillistä 

todellisuutta merkitysten, arvojen, rakenteiden ja hahmojen kokonaisuutena, jona sitä 

normaalisti pidämme, ei koskaan voi paljastaa tai löytää, koska se on meidän itsemme luoma 

ja rakentama. Inhimillistä todellisuutta ei voi koskaan tyhjentävästi selittää, koska se roikkuu 

tyhjän päällä – allaan ”ei-mitään”, sartrelainen vapaa ihminen. Vapaasta, subjektiivisesta 

tietoisuudesta syntyvät inhimillisen todellisuuden merkitykset ja arvot, jotka seisovat tai 

kaatuvat inhimillisen vapauden valinnan kautta. Ei ole olemassa sellaista lopullista totuutta, 

jota rationaalinen järki yrittää löytää: ei ole totuutta, on vain totuuksia. (Saarinen 1987, 135; 

1983, 147–149.) 

 
 

2.2 The Divided Self, eksistentialistinen fenomenologia ja potilaiden käsitteellistäminen 
 

R.D. Laingin teos The Divided Self lähestyy mielen pirstoutumista eksistentialistisen 

fenomenologian näkökulmasta. Laingin mukaan eksistentialistisen fenomenologian 

tarkoituksena on selvittää, miten ihminen kokee ympäröivän maailman ja itsensä osana 

maailmaa. Se ei pyri erittelemään ihmisen elämyksiä, vaan se halua yhdistää ne ja tarkastella 

niitä olemassa olemisen kokonaiselämyksen taustaa vasten; Sartren eksistentialismin tavoin se 

tarkastelee ihmistä hänen situaatiostaan käsin. Laing käyttää teoksessaan esimerkkinä, kuinka 
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skitsofreenikon ”hullut” puheet ja teot ovat käsittämättömiä täysin sivullisille ihmisille, niille, 

jotka eivät tajua niiden eksistentiaalista taustaa52. 

     Laingilaisen psykiatrian lähtökohtana on potilas, eivät potilaan hoidon taustalla olevat 

psykiatriset teoriat. Eksistentialismista lähtevän antiabstraktionismin mukaisesti Laing kritisoi 

psykiatriaa ja sen käyttämiä käsitteitä, koska ne abstraktoivat yksilön. Laingin mukaan vallalla 

oleva psykiatria perustaa toimintansa käsitteisiin ja terminologiaan, ja tällaisella yleispätevällä 

käsitteellistämisellään psykiatria kadottaa todellisen auttamisen kohteen, ihmisen, identiteetin, 

persoonan, jonka auttamiseksi sen pitäisi toimia. Potilaan abstraktoiminen käsitteillä ei auta 

potilasta, vaan Laingin mukaan se ainoastaan eristää ja pirstoo ihmisen, - Sartren 

eksistentialismia soveltaen potilaan abstraktointi käsitteiden kautta erottaa ihmisen hänen 

situaatiostaan, ja näin se tarkastelee ihmistä hänen ulkopuolisesta todellisuudesta irrotettuna - 

ja tämän kielellisen pirstomisen jälkeen on mahdotonta kuvata olemisen pirstoutumista, ellei 

ensin löydetä käsitettä eheälle yhtenäisyydelle53. Laingin mukaan ”yhtenäisyyden” käsite 

puuttuu psykiatrian ja psykoanalyysin kielestä. (Laing 1990a, 18–20; Eagleton 1997, 76)54 

                        
52 Laingin mukaan terveen skitsoidin olemassaolemisen kokemuksesta on täysin ymmärrettävä tie psykootikon 
vastaavaan kokemukseen. (Laing 1990, 17.) Rauhala toteaa, että psykoterapiassa saavutettu tietäminen voidaan 
käsittää vain erikoisjärjestelyjen avulla aikaansaaduksi tajunnalliseksi suhteeksi maailmaan. Rauhala jatkaa: ”Kun 
näin ajatellaan, on tehtävissä tämä aluksi yllättävältä tuntuva toteamus: tietämisen ja tiedon analyysi sovellettuna 
palvelee myös psyykkisen häiriön, esim. neuroottisen ja psykoottisen ymmärtämisen analyysia. Koska tieteellinen 
tietäminenkin on maailman ymmärtämistä, sen täytyy perusrakenteeltaan olla samantapaista kuin neuroottinen ja 
psykoottinen ymmärtävä suhde maailmaan. (Rauhala 1974, 20.) 
53 Laingin ajatus lienee lähtöisin Sartren teoksesta Critique de la raison dialectique (1960), jossa Sartre kehitti 
dialektista ajattelua koskevien pohdintojensa sivutuotteena ei-psykiatrisen käsitteistön, joka koski ryhmien syntyä, 
toimintaa ja yhteiskunnallista merkitystä verrattuna vailla keskinäisiä suhteita ja yhteisiä tehtäviä oleviin 
ihmisjoukkoihin. Sartren esimerkkiä noudattaen Laing peräänkuuluttaa käsitettä eheälle yhtenäisyydelle. 
(Haugsgjerd 1975, 360) 
54 Laing kirjoittaa psykiatrian käyttämästä kielestä The Divided Selfissä: “The words of the current technical 
vocabulary either refer to man in isolation from the other and the world, […] Such words are: mind and body, 
psyche and soma, psychological and physical, personality, the self… […]. The other becomes either an internal or 
external object or a fusion of both. How can we speak in any way adequately of the relationship between me and 
you in terms of the interaction of one mental apparatus with another? […] This difficulty […] faces any theory 
that begins with man or a part of man abstracted from his relation with the other in his world. […] …we can be 
ourselves only in and through our world and there is a sense in which ´our` world will die with us although ´the` 
world will go on without us. Only existential thought has attempted to match the original experience of oneself in 
relationship to others in one´s world… […] Unless we begin with the concept of man in relation to other men and 
from the beginning ´in` a world, and unless we realize that man does not exist without ´his` world nor can his 
world exist without him, we are condemned to start our study of schizoid and schizophrenic people with a verbal 
and conceptual splitting that matches the split up of the totality of the schizoid being-in-the-world. Moreover, the 
secondary verbal and conceptual task of reintegrating the various bits and pieces will parallel the despairing efforts 
of the schizophrenic to put his disintegrated self and world together again. In short, we have an already shattered 
Humpty Dumpty who cannot be put together again by any number of hyphenated of compound words: psycho-
physical, psycho-somatic, psycho-biological, psycho-pathological, psycho-social, etc.” (Laing 1990a, 19–20) 
Laingin halulla unohtaa psykiatrian käsitteet, on yhtymäkohtia fenomenologiaan. Fenomenologisessa reduktiossa 
kulttuurisista, teknisistä ja esteettisistä syistä syntyvät hahmotustavat ja todellisuuden jäsentämismuodot asetettiin 
syrjään. Laing haluaa vapautua psykiatrian leimaavasta kielestä. Laingin halulle löytää käsite eheälle 
yhtenäisyydelle on lähellä fenomenologiaa, joka haluaa pitää jotkut niin sanotut puhtaat sisäiset kokemukset 
vapaina siitä sosiaalisesta vaikutuksesta, joka sisältyy kieleen – tai nähdä kieli ainoastaan käyttökelpoisena 
järjestelmänä, jolla voidaan vakiinnuttaa siitä riippumatta muodostuneet merkitykset. Terry Eagletonin mukaan 
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      Laingin mukaan psykiatrian ongelma on, että se käsitteillään eristää potilaan maailmasta, 

jossa hän on olemassa. Käsitteellistetty potilas ei enää ole yksilö, minä, vaan hänestä tehdään 

heideggerilaisittain das man, kuka tahansa. Käsitteiden kautta psykiatrian on mahdotonta 

lähestyä ihmisen eksistenssiä, sitä mitä Heidegger kutsui In-der-Welt-Sein, ihmisen 

maailmassaolemiseksi. Jos potilasta ei lähestytä hänen omasta maailmastaan eli sartrelaisittain 

situaatiostaan käsin, potilas on Laingin mukaan kliininen objekti, lähimmistään eristetty 

ihminen tai jokin hänen abstrakteista osistaan. Psykiatrin on vaikea saada yhteys potilaaseen, 

jos hänen käyttämät psykiatriset käsitteet etäännyttävät psykiatrin ja potilaan toisistaan. 

Käsitteisiin tukeutuva psykiatri ei kykene kuvaamaan potilaan kokonaistilaa, koska hänen 

käyttämänsä käsitteet eristävät potilaan hänen maailmassaolemisestaan ja kuvaavat hänen koko 

elämäänsä yksittäisenä sairastapauksena. Sartren mukaan kaikenlainen situaatiossaan elävän 

ihmisen käsitteellistäminen on tuomittu epäonnistumaan, koska eksistentialistinen ihminen luo 

vapaudessaan merkitykset ja arvot itse, joten potilaan tilaa ei voi käsitellä tiettynä 

käsitteellistettynä sairastapauksena55. Käsitteillä toimiva psykiatri ainoastaan mystifioi 

potilaan. Käsitteellistetty potilas ei enää ole situaatioonsa sidottu l´être-pour-soi vaan das man. 

Sartren mukaan jokainen ihminen määrittelee oman identiteettinsä itse, mutta jos psykiatria 

määrittelee käsitteiden kautta ihmisen, se ei enää tarkastele situaatiossaan olevaa itse oman 

identiteettinsä määritellyttä ihmistä, vaan psykiatrian oppikirjojen positiosta käsitteellistettyä 

abstraktiota. Laing näkee, että oppikirjojen lauserakenteet ja sanaston valinnat eivät kerro 

mitään elävästä potilaasta, vaan ne ovat poliittisia tekoja, jotka määrittelevät ja rajaavat tavan, 

jolla psykiatrien pitää potilaansa nähdä. Oppikirjoihin tukeutuva psykiatri on hukannut potilaan 

ja abstraktion kautta potilaan tietoisuus abstrahoidaan irti hänen toiminnastaan. Laing kärjistää 

kirjassaan The Politics of Experience kritiikkinsä julistamalla, että ei ole sellaista tilaa kuin 

skitsofrenia. (Laing 1990a, 18–20; Laing 1990b, 53.) 

     Kuten edellä kävi ilmi, Sartren eksistentialismi vastustaa potilaan abstraktointia ja potilaan 

luokitteleminen skitsofreenikoksi abstraktoi hänet. Sartre erottaa toisistaan tietoisuuden 

                        

Husserl yritti ratkaista ongelman kuvittelemalla kielen, joka ilmaisisi ajatuksen puhtaasti ja jonka ei lainkaan 
tarvitsisi osoittaa tajuntamme ulkopuolella olevia merkityksiä puhumishetkellä. Kuten Eagleton toteaa, niin yritys 
on tuomittu epäonnistumaan, sillä tällainen kuviteltavissa oleva kieli koostuisi täysin irrallisista, sisäisistä 
ilmauksista, jotka eivät merkitsisi mitään: (Eagleton 1997, 82.) 
55 Sartrelaisittain ajateltuna myös Laingin yritys hoitaa potilasta hänen maailmastaan käsin, huomioimalla 
potilaan elämä kokonaisuutena ja yrittämällä näin selvittää ne seikat, jotka ovat johtaneet potilaan maailmankuvan 
vääristymiseen, on tuomittu epäonnistumaan. Sarten argumentaation mukaan olemassaolo ilmenee aina tietystä 
näkökulmasta, eikä ilmenemistapa ikinä tyhjennä olevaista. Potilas ilmenee aina psykiatrille tietyllä tavalla, eikä 
mikään tapa ikinä paljasta potilaan olemassaoloa kokonaisuudessaan. Vain se ääretön määrä tapoja, joilla potilas 
ilmenee lääkärille, voisi selittää tyhjentävästi potilaan olemassaolon lääkärille, mutta koska lääkärin tietoisuus on 
aina sidottu tiettyyn näkökulmaan, potilaan olemassaolo ylittää lääkärin tietoisuuden. Potilaan olemassaolo on aina 
enemmän kuin miten se lääkärille ilmenee. (Saarinen 1983, 48–49) 
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subjektina (l´ être-pour-soi) ja objektina (l´être-en-soi). Esimerkillään uskosta Sartre todisti, 

että ei ole olemassa uskoa, ellei ole olemassa tietoisuutta, joka uskoo. Sartren uskoesimerkkiä 

soveltaen ei ole olemassa skitsofreniaa, ellei ole tietoisuutta, joka tiedostaa olevansa 

skitsofreenikko. Käsitteenä skitsofrenia on psykiatrian käytössä oleva väline, keinotekoinen 

termi, joka on syntynyt siten, että hoidettavina olleiden potilaiden käyttäytymistä on tilastoitu. 

Tilastojen perusteella on luokiteltu potilaiden normaalista poikkeavassa käyttäytymisessä 

olevat yhteneväiset piirteet, ja luokittelun mukaista epänormaalia käytöstä on alettu kutsumaan 

skitsofrenia-nimiseksi mielen sairaudeksi. Eksistentialismi pitää tätä potilaan abstraktoimisena, 

eikä eksistentialistisen käsityksen mukaan kukaan voi olla skitsofreenikko psykiatrin 

poliittisella päätöksellä. Paradoksaalisesti sartrelaisen eksistentialismin näkökulmasta potilas 

on skitsofreenikko vain, jos hän omassa tietoisuudessaan uskoo olevansa skitsofreenikko. Niin 

kauan kuin potilaan tietoisuus ei tunnusta skitsofreniaa, ei potilas ole skitsofreenikko, ja 

päinvastoin niin kauan kuin potilas tietoisuudessaan pitää itseään skitsofreenikkona, hän 

sartrelaisen näkemyksen mukaan on skitsofreenikko. (Saarinen 1983, 76–78) 

      Potilaan olemisen analyyttisen pilkkomisen ja käsitteellisen kategorioimisen sijaan Laing 

lähestyy potilasta holistisesti56. Laingin lähtökohtana on eksistenssin situaatio eli potilaan 

elämäntilanne. Sartre uskoi, että subjektin ”sisäistä elämää” ei voi tarkastella subjektia 

ympäröivästä, ulkopuolisesta todellisuudesta irrotettuna. Myös Laing mukaan potilas on 

tietyssä elämäntilanteessa toimiva kokonaisuus57. Laingin eksistentialistis-fenomenologisen 

                        
56 Rauhala määrittelee holismin seuraavasti:” Holismi tulee kreikan kielen sanasta holos, joka merkitsee 
kokonaista. Holismilla tarkoitetaan sekä filosofista että empiiristä katsantokantaa, joka pyrkii tarkastelemaan 
todellisuuden ilmentymiä ykseyden idean näkökulmasta. (Rauhala 1990, 140) 
57 Norjalainen psykiatri Sven Haugsgjerd kirjoittaa kirjassaan Psykiatria ja yhteiskunta, että Laing pitää psykoosia 
luonnollisena inhimillisenä kehityskriisinä, joka johtuu sietämättömästä moniselitteisestä yhteiselämän tilanteesta. 
Psykoosin ensimmäisissä oireissa on tärkeää huomioida potilaan ympäristön, muiden ihmisten ja yhteiskunnan 
reaktio niihin. Perheen, naapureiden, julkisten viranomaisten, lääkärin ja hoitolaitoksen reaktiot ovat luonteeltaan 
seremoniaalisia ja ne pyrkivät mystifioimaan ja leimaamaan psykoottisen henkilön ja kaikin tavoin varmistamaan 
ja vakiinnuttamaan hänen identiteettiään poikkeavana yksilönä. Osan näistä juhlamenoista potilas liittää 
yhteiskunnassa vallitseviin käsityksiin psyykkisistä häiriöistä. Perinteisen psykiatrian ”ritualisoitu havainnointi” 
(diagnosointi ja ”hoito”) tukevat skitsofreenisen reaktion regressiivistä eikä sen edistyksellistä puolta. 
Ritualisoivan hoidon sijaan potilaita tulisi auttaa menemään psykoosiin, käyttämään sitä hyväkseen ja läpäisemään 
se. Laingin esitystä LSD:n ja muiden psykoosiin saattavien aineiden institutionalisoidun käytön oikeutuksesta ja 
tarpeellisuudesta mielenterveystyössä on tarkasteltava tästä näkökulmasta. 
   Laingin ja hänen työtovereidensa näkemykset ovat myös yhteiskuntakritiikkiä. Freudin mukaan yhteiselämä ja 
yhteiskunnallinen elämä ovat riippuvaisia valtavasta torjunnan hierarkiasta, tabuista ja muista jäykistä 
yllykekontrollin muodoista. Haugsgjerdin mukaan Laing taas oivalsi väkivallan peruslaatuisen merkityksen 
kaikissa ihmisten välisissä suhteissa, ryhmien välillä ja yhteiskunnassa. Se on ensi sijassa kätkettyä ja koostuu 
manipulaatiosta ja mystifioinnista. Merkityksellisintä kuitenkin on väkivallan käyttö kokemustasolla: 
kavennamme ja vääristämme toistemme kykyä kokea. Sartren tavoin Laing pitää väkivallan syynä, että ihminen 
välttämättä on ulkopuolinen tarkkailija suhteessaan toiseen. Voin nähdä käyttäytymisesi, mutta en voi kokea 
kokemustasi. Väkivalta myös sisältyy väistämättömästi jokaiseen ihmisten väliseen suhteeseen. Laingin mukaan 
on kuitenkin mahdollista voittaa väkivallan destruktiivinen käyttö, jonka tarkoituksena on hallita muita 
mystifikaation avulla. (Haugsgjerd 1975, 178–179.) 
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teorian mukaan ihminen toimii aina tietyssä ympäristössä, joka on olennainen osa ihmistä. 

Heideggeriläisesti Laingin ajattelee, että omasta kokemuksestamme tiedämme, että pääsemme 

toteuttamaan itseämme vain maailmassa ja maailmasta käsin. Laingin mukaan ontologisesti 

perustavinta on ihmisen olemassa oleminen, oleminen maailmassa, ja jos psykiatri haluaa 

ymmärtää skitsofreenikoita58 ja skitsoideja59, hänen on lähdettävä yksilön ihmissuhteista ja 

hänen ”olemisestaan maailmassa”. Laingin eksistentialistis-fenomenologisen ajattelun mukaan 

psykiatrin on ymmärrettävä, ettei yksilöä ole olemassa ilman ”hänen maailmaansa” eikä ”hänen 

                        
58 Käsiteen skitsofrenia keksi Laingin mukaan sveitsiläinen psykiatri Bleuer. Termin etymologinen merkitys on: 
skits - ŕikkoutunut´ (kreikk. Skhidzein – rikkoa, särkeä); frenos - ´sielu tai sydän´ (kreikk. Phren – sielu, mieli, 
sydän). 
    Laing toteaa skitsofreniasta: ”´Skitsofrenia´ on muuan diagnoosi, nimike, jota toiset ihmiset käyttävät toisista. 
Tämä ei todista, että nimikkeellä varustettu henkilö olisi nimenomaisen patologisen prosessin alaisena, prosessin, 
jonka luonne ja alkuperä ovat tuntemattomat ja joka tapahtuu sisällä hänen ruumissaan. Se ei tarkoita, että prosessi 
olisi ensisijaisesti tai toissijaisesti psykopatologinen prosessi, joka tapahtuu sisällä ihmisen psyykessä. Mutta se 
todistaa kyllä sosiaalisena tosiseikkana, että henkilö johon nimike liitetään, on yksi Noista. On helppo unohtaa, 
että prosessi on vain hypoteesi, olettaa, että se on tosiasia ja tulla sen jälkeen tulokseen, että se on biologisessa 
mielessä heikosti sopeutuvaa ja sellaisenaan patologista”. (Laing 1971, 109) Kun Laing käyttää nimitystä 
skitsofrenia, hän ei omien sanojensa mukaan viittaa mihinkään tilaan, jonka hän olettaa olevan henkinen 
ennemmin kuin fyysinen, tai mihinkään sairauteen kuten keuhkokuumeeseen, vaan hän viittaa siihen 
nimikkeeseen, jonka jotkut ihmiset kiinnittävät toisiin ihmisiin tietyissä sosiaalisissa olosuhteissa. Laingin mukaan 
´skitsofrenian´ ´syy´ on löydettävissä tutkimalla, ei ainoastaan diagnoosin kohdetta, vaan koko sitä sosiaalista 
kenttää, jossa psykiatrista seremoniaa toimitetaan. (Laing 1971, 94, 118) 
     Haugsgjerdin mukaan Laing pitää skitsofreniaksi määriteltyä tilaa strategiana, jonka tarkoituksena on kestää 
muutoin sietämätön elämäntilanne. Elämäntilanteen tekee sietämättömäksi se, että perheessä tai 
ympäristösuhteissa vallitsevat monimielisyydet ja mystifikaatiot tulevat niin laaja-alaisiksi, ettei mikään 
jokapäiväisen elämän alue anna turvaa. Hämmentyneisyys ja ambivalenssi tai esineellistäminen ja 
katkelmallisuus, jotka hallitsevat potilaan kokemuspiiriä, vastaavat tätä mystifikaatioiden verkkoa. 
Skitsofreeninen reaktio on niiden puolustusmekanismien luhistumista, jotka pitävät järjestyksessä kokemuksen 
myllerryksen, sekä samalla sen vetäytymistä. Puolustuskyvytön vetäytyminen vie potilaan ”lähemmäksi itseään”, 
vaikka kokemus omasta itsestä on usein kaoottinen ja paniikinomainen. Vetäytyminen on myös vetäytymistä 
”normaalista” kommunikaatioyhteydestä. Skitsofreenikko käsittää yhteyksiä väärin ja näkee ja kuulee asioita, joita 
muut eivät käsitä. Hänen käytöksensä muita kohtaan on kuitenkin vain näennäisesti käsittämätöntä. 
Todellisuudessa se on täynnä merkitseviä viestejä, jotka kuitenkin ilmenevät symbolisessa ja 
metakommunikoivassa muodossa ja siirtyvät alituisesti asemasta toiseen. Lacanin mukaan psykoosi on ironian 
rajoittamatonta käyttöönottoa. Skitsofreniaan sairastuminen on potilaan passiivinen tapa mukautua. Siinä on myös 
aktiivisia aineksia. Se tarkoittaa luopumista ”normaalista” (neuroottisesta) puolustuksesta ja vetäytymistä 
kommunikaatioyhteydestä, ja samalla se on kontaktin solmimista omaan kaoottiseen itseen eikä se merkitse kaiken 
kommunikaation lakkauttamista toisten kanssa. Se on luhistumista, mutta samalla siirtymistä sietämättömästä 
olotilasta uuteen (psykoottiseen) elämäntapaan, joka kuitenkin voi olla ensimmäinen askel kohti uuden 
rakentamista terveemmille ja selvemmille premisseille kuin asianosaisen elämä oli ennen luhistumista. 
Luhistuminen kuitenkin voi ja Haugsgjedin mukaan sen tulee merkitä läpimurtoa. Vaarana kuitenkin on, että tämä 
voidaan käsittää väärin siten, että luhistuminen psykoosiin kaikissa oloissa olisi toivottavaa ja että asianomainen 
hyötyisi siitä. Tällainen hulluuden romantisointi, sen pitäminen oikeampana, kriittisempänä ja 
selvännäköisempänä tiedon muotona, on virheellinen käsitys, koska se on puutteellinen. Se on psykoottiseen 
luhistumiseen liittyvän hirvittävän ahdistuksen vähättelemistä. Politiikassa sen vastineena on naiivi käsitys, että 
psykoottiset henkilöt muodostavat vallankumouksen potentiaalin. Haugsgjerdin mukaan tämä on idealistinen ja 
romanttinen käsitys yhteiskunnasta, joka on liitetty Laingiin hänen tekstiensä väärinlukemisen kautta. Laingia on 
luettu perehtymättä täydellisesti koko problematiikkaan, joka ei ole Laingin kanta. (Haugsgjerd 1975, 177–178.) 
59 Käsite ”skitsoidi” tarkoittaa yksilöä, jonka elämysten kokonaisuus on pirstoutunut kahteen pääsuuntaan: 
ensinnäkin hänen suhteensa ulkomaailmaan on katkennus, toiseksi hänen suhteensa omaan itseensä on pirstouma. 
Tällainen yksilö ei kykene kokemaan, että hän on maailmassa ”yhdessä” muiden kanssa taikka ”kotonaan”; hän 
päinvastoin tuntee lohdutonta yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä. Sitä paitsi hän ei koe olevansa eheä persoonallisuus 
vaan milloin mitenkin ”pirstoutunut”, ehkä kehoon vain höllästi yhtynyt sielu tai samanaikaisesti monta eri minää 
tms. (Laing 1971, 11) 
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maailmaansa” ole olemassa ilman häntä. Jos psykiatri ei hyväksy tätä lähtökohtaa, psykiatrin 

yritys ymmärtää skitsoideja ja skitsofreeneja ihmisiä on alun alkaen tuomittu sanalliseen ja 

käsitteelliseen pirstoutuneisuuteen, mikä vastaa skitsoidin olemassa olemisen pirstoutumista. 

(Laing 1990a, 19–20; Järvilehto 1994, 49–50)60 

     Laingin mukaan psykiatrin on vältettävä sellaista harhakäsitystä, että hänen tuntemuksensa 

potilaasta lisääntyy, jos hän kääntää potilaan persoonallisten tapahtumien seurannon tai 

järjestelmän käsitteiksi.61 Näin toimessaan psykiatri Laingin mukaan ainoastaan päätyy 

persoonattomiin käsitteisiin, joiden kautta hän tarkastelee ihmistä koneistona tai eläimenä, ja 

tämän seurauksena teoria ihmisestä henkilönä katoaa62. Eksistentialistisen antiabstraktion 

mukaan käsitteillä psykiatri ainoastaan depersonalisoi ihmisen.63 Ihmisinä me Laingin mukaan 

koemme itsemme ja toiset henkilöiksi, ja vasta tieteen kehityksen myötä olemme alkaneet 

selittää ihmisen persoonaa koskevia asioita ihmistä depersonalisoivien käsitteiden kautta. 

Laingin mukaan me joudumme pahasti hakoteille, jos tieteellisyyden vaatimuksen nimissä 

kiellämme tutkimuksen ´objektilta´ eli potilaalta hänen henkilöllisyytensä. Allegorisesti Laing 

toteaa DS:ssä, että jos persoonallisuuden teoriaksi tarkoitettu oppi alkaa depersonalisoimaan 

ihmistä, se sortuu samaan häiriöön kuin skitsoidi, joka depersonalisoi muita ihmisiä, ja näin 

oppi toimii yhtä tarkoitusperäisesti kuin skitsoidi näin tehdessään. (Laing 1990a, 22–24, 

Saarinen 1983, 37) 

     Paras metodi, joka auttaa potilasta olemaan oma itsensä maailmassa, on Laingin mukaan 

eksistentiaalinen fenomenologia. Laing kirjoittaa DS:ssä, että potilailla on mitä erilaisimpia 

syitä siihen, miksi he ovat hakeutuneet hoitoon, mutta terapeutin kannalta potilaan tuo 

hoitotilanteeseen, tietoisesti tai tiedostamatta, hänen koko maailmansa, hänen eksistenssinsä. 

Laing katsoo, että huolimatta siitä, kuinka epäselvästi potilas ilmaisee olemisensa puolia, on 

                        
60 Rauhalan mukaan psykoterapian tärkein osapuoli on terapiassa oleva henkilö, joka käy omassa 
maailmankuvassaan dialektista prosessia uuden tietämisen (kokemisen) ja muuttuvan kokonaistietämisen 
(kokonaiskokemisen) välillä. (Rauhala 1993, 26) 
61 Kritiikissään standardipsykiatriaa ja sen potilasta depersonalisoivaa terminologiaa vastaan Laing on oikeassa. 
Psykiatrian ja samalla koko lääketieteen käyttämät termit, kärjistetysti sanoen, muuttavat potilaan taudiksi, jota 
potilas sairastaa, mutta tämä sisältää myös Laingin argumentaation ongelmallisuuden. Laingin The Divided 
Selfissä ja The Politics of Experiensissä esittämälle kritiikille ongelma on siinä, että Laing innokkaasti hyökkää 
psykiatrian terminologiaa vastaan, mutta siitä huolimatta hänelle itselleen ei tuota minkäänlaista ongelmaa käyttää 
kyseessä olevaa terminologiaa teoksissaan. 
62 Philip K. Dickin teoksen We Can Build You (1972) yksi keskeisiä teemoista on se, että mikä erottaa ihmisen 
eläimestä ja koneesta. 
63 Sartre oli ajattelussaan tiukasti filosofian idealismin käsitystä vastaan. Puhuessaan tästä Sartre käyttää käsitettä 
psykologismi. Laingilaisittain sovellettuna psykologiassa käsitteet karkottavat potilaan siitä persoonasta joka hän 
todellisuudessa on. Käsitteiden kautta potilaasta tulee subjekti, jota hän todellisuudessa ei ole. Sartrelaisen 
ajattelun mukaan noiden käsitteiden taustalla ei ole todellista ihmistä, ainoastaan käsitteiden muodostama subjekti, 
joka ei vastaa sitä todellista henkilöä, joka potilas on. Käsitteet eivät voi vastata käsitteiden ulkopuolista 
todellisuutta. Tämä ilmenee myös Sartren käsityksessä kielen ja todellisuuden suhteesta. (Saarinen 1983, 42–44. 
54–55.) 
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jokainen niistä yhteydessä kaikkiin muihin, ja eksistentialistisen-fenomenologian tehtävä on 

luoda järjestys potilaan sisäiseen kaaokseen jäsentämällä potilaan situaatio. Jokainen potilas 

syntyy tähän maailmaan ja kuolee tässä maailmassa. Jokaisella potilaalla on keho, joka sitoo 

hänet tähän aikaan ja paikkaan. Maailmassaolemisestaan ja terapeutin kanssaolemisesta 

huolimatta potilas voi ymmärtää tai kokea olemassaolonsa aivan toisin kuin terapeutti. Laingin 

mukaan terapeutin on pystyttävä henkilönä sijoittumaan potilaan maailmankäsitykseen eikä 

pidettävä potilasta oliona omassa maailmassaan, omassa viitetaustakokonaisuudessaan. 

Terapeutin on pystyttävä sijoittumaan yhä uusiin yhteyksiin ennalta päättämättä, mikä on oikein 

tai mikä on väärin. Jokainen ihminen on samalla kertaa sekä lähimmäisistään erillään että 

suhteissa heihin. Erillisyys ja ihmissuhteet edellyttävätkin vastavuoroisesti toisiaan. 

Ihmissuhteita voi syntyä vain itsenäisten mutta ei eristyneiden ihmisten välillä. (Laing 1990a, 

24–25) 

     Sartrelaisen eksistentialismin näkökulmasta mielisairaus ei ole yksilöä kohtaava 

onnettomuus, vaan sairastumisessa potilas käyttää silloin vapauttaan, oikeuttaa valita, miten 

hän elää situaatiossaan. Valitessaan mielisairauden potilas valitsee itse vapaasti todellisuutensa. 

Sartren käsityksen mukaan mielisairaus ei merkitse mitään, ennen kuin potilas itse antaa tuolle 

asialle merkityksen omassa vapaassa tietoisuudessaan. Mielisairauden merkitys määräytyy 

tietoisuuden oman vapaan valinnan kautta. Sartren käsityksen mukaan arvoja ei ole sinänsä, 

joten mielisairaus, joka ulkopuolisesta tuntuu kauhealta, voi potilaan tietoisuudessa olla valinta, 

ontologisen kiilan iskeminen, tie vapauteen ahdistavasta elämästä. Mielisairaus on Sartren 

argumentaation mukaan itsensä valitsemista mielisairaana. (Saarinen 1983, 147–149) 

      DS:ssä Laing näkee, että mielisairaus on potilaan reaktio johonkin, mitä hänelle on 

tapahtunut situaatiossaan. Sartren mukaan ihmisen oleminen on olemista vapaasti toimivana 

subjektina. Laingin näkemyksen mukaan sairastuminen on reaktio johonkin, mutta Sartre 

mukaan mielisairaus on potilaan vapaa valinta. Emootioiden psykologinen teoria näki emootiot 

käyttäytymisenä. Sartrelaisittain siinä, mitä Laing pitää potilaan vallassa olevan psykiatrian 

skitsofreniaksi nimeämänä reaktiona johonkin, ei ole mitään epäjärjestystä, vaan se on 

organisoitu systeemi, joka koostuu keinoista saavuttaa päämäärä. Tämän systeemin 

skitsofreenikko kutsuu peittämään, korvaamaan ja hylkäämään käyttäytymisen, jota hän ei 

halua toteuttaa. Tähän pohjautuu Laingin käsitys siitä, että skitsofreenikon hoidossa potilaan 

olemista ei voi abstrahoida irti hänen toiminnastaan. Tietoisuus on intentionaalisuuden kautta 

toimiva, ja emootiot ovat Sartren käsityksen mukaan käyttäytymistä. Sartren argumenttia 

soveltaen mielisairaiden ”hulluudesta” johtuvaksi mielletty epätavallinen reaktio asioihin on 

ainoastaan potilaan keino korvata tai hylätä käytös, jota hän ei halua suorittaa. Tietoisuutta ja 
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sen olemista ei voi abstrahoida irti toiminnasta, koska tietoisuus on oman intentionaalisuutensa 

nojalla toimiva. Emootiot ovat Sartrelle käyttäytymistä. Laing korostaa sartrelaisittain, että 

potilasta tuleekin hoitaa hänen situaatiostaan käsin, eikä psykiatrian oppikirjojen luoman 

yleistävän käsityksen pohjalta. (Saarinen 1983, 172–173) 

     Eksistentialistisen fenomenologian näkökulmasta Laingin lähtökohtana on potilaan 

eksistenssin situaatio, ja situaation rakenteen analyysillä laingilaisen ajattelumallin mukaan 

pystymme ymmärtämään skitsoideja ja skitsofreeneja henkilöitä. Metodi, jolla Laing analyysia 

tekee, on eräänlainen Husserlin fenomenologisen reduktion ja Heideggerin ontologisen 

destruktion yhdistelmä. Fenomenologinen reduktio paljastaa, miten potilaan tietoisuus on 

rakentunut, ja ontologinen destruktio paljastaa potilaan tiedostamattomat, alitajunnassa olevat 

perustavanlaatuiset motiivit ja pyrkimykset. Laingin eksistentialistis-fenomenologinen metodi 

yrittää saada tietoa skitsofrenian olemuksesta sulkeistamalla siitä epäolennaisuudet. Husserlin 

fenomenologinen reduktio auttaa kodifioimaan tietoisuudelle ominaisen fokusoinnin tai 

huomion keskittämisen, ja ontologisen destruktion avulla hän yrittää löytää potilaan situaatiosta 

perustavanlaatuista tietoa. Fenomenologinen reduktio on Laingille keino tutkia potilaan 

tietoisuuden rakenteita, mutta koska ihminen on olemisessaan aina maailmassa, Laing tarvitsee 

myös Heideggerin ontologisen destruktion apua liittääkseen nuo tietoisuudesta paljastuneet 

rakenteet potilaan täälläoloon. (Heidegger 2000, 41; Laing 1990, 17; Satulehto 1992, 2–3; 

Saarinen 1986, 121–122) 

      Laing ei halua luokitella potilaan tilaa standardipsykiatriassa vallalla olevien käsitteiden ja 

käsitysten mukaan, sillä ne automaattisesti leimaavat potilaan hulluksi, koska hänen 

käytöksensä ei yhteiskunnan näkökulmasta ole normaalia. Laing yrittää selvittää potilaan 

toiminnan sisäistä rakennetta. Hän yrittää selvittää potilaan tietoisuuden merkitysrakenteita, 

joiden avulla selviää potilaan käytöksen motiivit. Potilaan toiminnan intentionaalinen luonne 

määrittyy sen omien sisäisten ominaisuuksien kautta, joten kokevan subjektin oma tietoisuus 

omasta toiminnastaan on silloin avainasemassa. Sen kautta voidaan potilaan toiminnan 

fenomenologinen sisältö paljastaa. Potilaan sisäinen, vääristynyt tietoisuus on Laingin mukaan 

riisuttava arkiajattelun, kulttuurin ja opitun tuomista ennakkoluuloista. Puhdas tietoisuus 

paljastuu, kun arkiajattelun harhaanjohtavista tulkintatavoista on vapauduttu. Laingin 

tarkoituksena on löytää potilaan käytöksen takaa ”puhdasta tietoisuutta”, joka on selitys 

potilaan irrationaaliselle käytökselle. Laingille irrationaalinen käytös ei kuitenkaan ole sama 

asia kuin hulluus. Laingille oudosti käyttäytyvä henkilö ei ole ”hullu”. Ulkopuolisten 

näkökulmasta epänormaalina pidetty käytös on Laingin mukaan aina reaktio johonkin, mitä 

potilaalle on hänen omassa situaatiossaan tapahtunut, ja näiden tapahtumien seurauksena 
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henkilö kokee tapahtumat vääristyneesti. Potilaan ulkopuolisen silmin hullu käytös ei johdu 

siitä, että potilas on hullu, vaan siitä, että potilas kokee omassa situaatiossaan asiat 

vääristyneesti, ja hänen käytöksensä on ainoastaan reaktio hänen kokemukseensa. Sartren 

mukaan tietoisuus on aina sidottu tiettyyn näkökulmaan. Siitä näkökulmasta, joka meillä 

kulloinkin on, emme pysty näkemään esimerkiksi Laingin potilaan olemassaoloa 

kokonaisuudessaan. Sartrelaisittain Laing toteaakin, että näemme aina ”hullun” käytöksen, 

mutta emme ikinä hänen kokemustaan. Käytöksen perusteella kuitenkin ajattelemme, että joku 

on hullu. Sartrea soveltaen hulluus on kuitenkin vain sitä, miten potilas subjektiivisessa 

tietoisuudessa kokee olemisensa maailmassa, miten todellisuuden etäisyys, vieraus ilmenee 

potilaan tietoisuudelle. (Laing 1990a, 17; Laing 1990b, 15; Satulehto 1992, 2–3; Saarinen 1986, 

121–122; Saarinen 1983, 49, 179) 

 

 

2.3 The Divided Self, The Politics Of Experience And The Bird Of Paradise ja 

skitsofrenia ja eksistentialistis-fenomenologinen metodi  
 

     Laingin toteaa DS:ssä, että psykiatrit puhuvat mielen sairauksista sosiaalisina tai biologisina 

sopeutumishäiriöinä, erityisen kärjistyneenä sopeutumattomuutena, reaalitajun ja 

mukautumistaidon puutteena, tiedostamisen harhoina. Työssään psykiatri kuitenkin törmää 

Laingin mukaan ristiriitaan, joka syntyy standardioppikirjojen tarjoaman tiedon ja käytännön 

välillä. Käytännössä on vaikeaa löytää mielen sairauden ”merkkejä” ja ”oireita”, ellei potilas 

ole kroonisesti skitsofreeninen. Perinteisen psykiatrian oppikirjat kuvailevat, miten tietyn 

taudinkuvan alle sijoitetut potilaat käyttäytyvät. Oppikirjojen mukaista mielisairautta potevat 

ovat Laingin mukaan standardipsykiatrin ja standardisairaalan aikaansaannos. Sveitsiläinen 

psykologi ja psykiatri Eugen Bleuler (1857-1939) on Laingin mukaan kirjoittanut suurenmoisia 

kuvauksia skitsofreenikoista, mutta havainnoistaan huolimatta Bleuler joutuu toteamaan, että 

skitsofreenikot olivat hänelle yhtä outoja ja pysyivätkin yhtä vieraina kuin linnut hänen 

puutarhassaan. (Laing 1990a, 28) Sokeasti oppikirjoihin nojautuva psykiatri on Laingin 

mukaan kliininen diagnostiikko, joka tutkiessaan potilaan ”sydäntä” tai vaikkapa koko ihmistä, 

torjuu omat tunteensa; olivatpa ne mitä tahansa, sillä tunteet ovat joka tapauksessa 

asiaankuulumattomia, epäilyttäviä. Taudinmäärittäjä pitää mieluummin kiinni ortodoksisesta 

näkemyksestään ja käyttäytymiskaavioistaan. (Laing 1990a, 28–29) 
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      Eksistentialistis-fenomenologinen tarkastelutapa yrittää selvittää, mitä toinen ihminen 

tuntee ja tekee. (Laing 1990a, 29–31)64 Kliinisen psykiatrin ”tieteellisyyden” ja 

”objektiivisuuden” nimissä tekemä potilaan käytöksen ”objektiivinen” tarkkailu on Laingin 

mukaan mahdotonta. Heti kun psykiatri on yhteydessä potilaaseen, hän pakostakin näkee 

potilaan tavalla tai toisella ja vastaavasti tulkitsee potilaan käyttäytymistä.65 Tämä 

”objektiivinen havainnointi” on Laingin mukaan psykiatrin kokemusta eikä siinä huomioida 

sitä, miten havainnointiin vaikuttaa se, miten potilas kokee tilanteen. (Laing 1990b, 31) 

      Laing vertaa psykiatrin ja tämän potilaan välistä tilannetta historioitsijaan, joka törmää 

vaikeuksiin tulkitessaan hieroglyfejä; kummassakin on kysymys tulkinnasta.66 Vanhoja tekstejä 

voidaan analysoida puhtaasti muotoseikkojen pohjalta. Samalla tavalla muodollisesti kliininen 

psykiatri pyrkii analysoimaan potilaan puhetta ja käyttäytymistä. Muinaistekstiä voi tutkia 

analyysin lisäksi myös tietämyksellä siitä sosiaalisesta ja historiallisesta tilanteesta, jossa se on 

kirjoitettu. Vastaavasti psykiatri yrittää mahdollisimman pitkälle syventää yksittäisten 

”oireiden” muodollista ja tilastollista analyysia ymmärtääkseen, miten nuo oireet paikantuvat 

potilaan elämänkulkuun. Tämä edellyttää dynaamis-geneettisiä oletuksia. Historiallinen tieto 

auttaa Laingin mukaan psykiatria suurempaan ymmärtämykseen vain, mikäli hän pystyy 

täydentämään sitä eläytymisellä eli empatialla. Laing uskoo, että potilaan ymmärtäminen 

määräytyy tulkittavan (potilaan) ja tulkitsijan (terapeutin) välisestä suhteesta. (Laing 1990a, 

31–32)67 

                        
64 Rauhala toteaa: “Filosofiseen ajatteluun koulutetulle on selviö, että empiirinen tutkimustulos ei voi milloinkaan 
olla puhdas fenomeeni, vaan se kantaa lähtemättömästi mukanaan niitten yhteyksien vaikutuksen, joissa havainto 
on tehty ja joissa se on selitetty”.(Rauhala 1993 s. 7.) Laingin mukaan ihminen voi vieroittaa itsensä itsestään 
tekemällä itsestään ja muista mystisiä olentoja. Ihminen voi myös mitätöidä toisen ihmisen tai oman kokemuksen 
verhoamalla sen mystifikaation paksuun vaippaan. (Laing 1990b, 25, 31.) 
65 Laing kirjoittaa PE:ssä:”I cannot experience your experience. You cannot experience my experience. We are 
both invisible men. All men are invisible to one another. Experience used to be called The Soul. Experience as 
invisibility of man to man is at the same time more evident than anything. Only experience is evident. Experience 
is the only evidence. Psychology is the logos of experience. Psychology is the structure of the evidence, and hence 
psychology is the science of science.” (Laing 1990b, 16) 
66 DS:ssa Laing käyttää esimerkkinä saksalaista psykiatria Emil Kraepelinia (1856-1926) siitä kuinka vähän 
psykiatria on muuttunut. Kraepelin kuvaa vuonna 1905 ilmestyneessä kirjassaan, kuinka hän luokkahuoneessa 
esittelee kuuntelijoilleen potilasta, jolla Kraepelinin mukaan on katatonisen kiihtymyksen oireita. Potilas reagoi 
Kraepelinin tieteelliseen esittelyyn huutelemalla herjoja hänelle ja yleisölle. Laing kirjoittaa PE:ssä. ” […] but 
your experience of me is invisible to me and my experience of you is invisible to you (Laing 1990a, 16) Laingin 
mukaan Kraepelinin potilaan kiihottunut ja välillä raivokas käytös on ollut katatonisen kiihottumistilan ”oireita”. 
Potilas on huutelullaan reagoinut standardipsykiatrian käyttämään keinotekoiseen haastatteluun, mutta 
Kraepelinille ne ovat olleet vain ”sairauden oireita”. Laing kirjoittaa PE:ssä ” behaviour is a function of 
experience; and both experience and behaviour are always in relation to someone or something other than self.  
(Laing 1990a, 21–22) Eksistentialistis-fenomenologisen metodin pohjalta Laing kysyy, kuinka tämä poika on 
kokenut Kraepelinin? Kuvauksesta päätellen hän on kiusaantunut ja epätoivoinen, Laing vastaa. Entä, mitä hän 
näin puhuessaan ja menetellessään oikeastaan ”ajaa takaa”? Hän vastustaa sitä, että häntä mitataan ja testataan. 
Hän tahtoo, että häntä kuunneltaisiin. (Laing 1990a, 29–31) 
67 Rauhala kirjoittaa: “Epäsuotuisat merkityssuhteet maailmankuvassa ilmentävät eksistenssikohtaisina ihmisen 
todellistumisen tapaa ja laatua. Niissä on primäärisimmin kyseessä se merkityksen ja kommunikaation funktio, 
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     Laingin mukaan näkemys toisesta ihmisestä määräytyy siitä, miten auliisti asetamme oman 

persoonallisuutemme kaikki keinovarat ymmärtämisen tavoitetta palvelemaan. Välttämätön 

edellytys kuitenkin on, että asennoidumme tuohon toiseen tavalla, joka jättää avoimeksi 

ymmärtämisen mahdollisuuden. Sartrelaisittain Laing näkee, että voidaksemme ymmärtää 

toisen ihmisen olemisen ne piirteet, jotka ovat havaittavissa, meidän on nähtävä ne ilmauksina 

hänen yksilöllisestä tavastaan olla olemassa tässä maailmassa, ja tämä puolestaan edellyttää, 

että suhteutamme hänen käyttäytymisensä nimenomaan hänen tapaansa kokea se 

vuorovaikutustilanne, jonka osapuolina olemme. Vastaavasti meidän on ymmärrettävä hänen 

menneisyytensä hänen nykyhetkestään käsin eikä ainoastaan päinvastoin. Luovuttaessa 

näkökulmasta, jossa ihminen nähdään ympäristöstään irrallisena ja häntä tarkastellaan hänen 

situaatiostaan käsin, täysin käsittämätön käytös, jota on pidetty psyykeen häiriöstä johtuvana, 

voi tulla täysin ymmärrettäväksi. Arvioidessamme tällaisen potilaan käyttäytymistä ”sairauden 

oireina”, sovellamme häneen omia ajattelutottumuksiamme ja luokituksiamme ja 

käyttäydymme häntä kohtaan samoin kuin koemme hänen käyttäytyvän meitä kohtaan. Samaan 

virheeseen lankeamme, jos kuvittelemme, että voimme mekaanisesti ”selittää” hänen 

nykyisyytensä hänen vakioisesta ”menneisyydestään” käsin. Näin asennoituva terapeutti tuskin 

koskaan pääsee tajuamaan, mitä potilas ehkä koettaa viestiä hänelle. Laing mukaan tutkija voi 

olla selvillä koko skitsofrenian oireistosta ja pirstomielisyydestä sairautena, mutta silti hän ei 

välttämättä ymmärrä ainuttakaan jakomielitautista potilasta. Katsoessamme potilasta 

standarditiedon takaa vain nähdäksemme hänessä skitsofrenian oireita, on se paras tapa olla 

ymmärtämättä potilasta laisinkaan. (Laing 1990a, 32–33; Laing 1990b, 92)68 Terapeutin ja 

potilaan persoonallisuudet eivät ole vastakkaisia umpiyksiköitä, jotka teoriassa eivät voi 

kohdata toisiaan eivätkä rinnastua toisiinsa. Terapeutin tulee Laingin mukaan olla niin notkea, 

että hän pystyy mukautumaan kummalliseen ja uppo-outoon maailmaan. Silloin hän terveyttään 

uhraamatta käyttää hyväkseen omia taipumuksiaan psykoosiin. Ainoastaan tältä pohjalta 

terapeutti voi ymmärtää potilaansa eksistentiaalisen tilanteen. Sartrelaisen näkemyksen 

mukaan Laingin lähtökohtana on ajatus, että mielen sairaus, esimerkiksi skitsofrenia, on 

potilaan teko, hänen tapansa suhtautua todellisuuteen. (Laing 1990a, 34; Saarinen 1983, 34) 

                        

jossa eksistenssi tulee tajuiseksi itsestään suhteessa maailmaan. Olemassaolo on ihmiselle tehtävä, ja se, miten hän 
siitä selviytyy, on elämäntaidollista problematiikkaa. Epäonnistuminen siinä ei ole kaikissa muodoissa sairautta. 
Kukin maailmankuvan kehitysvaihe on näyte siitä, miten eksistenssi on onnistunut oman fundamentaalisesti 
annetun situaationsa pohjalta kehittelemään inhimillisesti toimivan situationaalisen säätöpiirin ja miten se 
ylärakenteessaan kuvastaa itseään.” (Rauhala 1993, 55) 
68 Rauhalan mukaan kaikki ymmärtäminen hermeneutiikan aksiomaattisen perusnäkemyksen mukaan on 
yhteyksissä ymmärtämistä, ja näin ollen voidaan psykoanalyysissakin päästä aina vain psykoanalyyttiseen itsensä 
ymmärtämiseen. (Rauhala 1993, 7.) 
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     ”Ymmärtämisellä” Laing ei tarkoita puhtaasti älyllistä toimintaa, vaan sen sijaan voi puhua 

yhtä hyvin ”rakkaudesta”. Oleellista on kyky tajuta, miten potilas kokee oman maailmansa 

terapeutteineen päivineen. Jotta potilasta voi rakastaa, on Laingin mukaan tiedettävä mikä ja 

millainen hän on. Tuntemattomassa voi korkeintaan rakastaa abstraktia inhimillisyyttä. Kukaan 

ei voi rakastaa ”skitsofrenian oireistoa”, eikä kenelläkään ole skitsofreniaa niin kuin kuumetta. 

Potilas ei ole saanut skitsofreniaa, vaan hän on jakomielitautinen ja se on tiedostettava 

tuhoamatta häntä. (Laing 1990a, 34–35.) 

     Laingin mukaan, jotta välttämme oppikirjojen teorioiden luoma, poliittinen tapahtuma, ei 

riitä, että tiedostamme sen, että diagnoosin tarkoitus ei ole tuhota potilasta, vaan myös potilaan 

on ymmärrettävä se. Laingin mukaan terapeutin viha ja rakkaus määrittävät sen, mihin hänen 

käsittelynsä johtaa. Miten terapeutti kokee skitsofreenisuuden, määrittää sen, että miten hän 

käyttäytyy potilasta kohtaan. Terapeutin käytökseen vaikuttaa myös potilaa käytös ja se, miten 

terapeutti potilaan käytöksen kokee. Laingin mukaan oppikirjojen esittämät jakomielisyyden 

”oireet” vaihtelevat sen mukaan, mistä sairaalasta on kysymys ja millaiset hoitomenetelmät 

siellä ovat käytössä. Laingin mukaan potilaiden omat käsitykset siitä, millainen terapeutin tulisi 

olla ja mikä tai millainen terapeutti luulee olevansa vaikuttavat potilaiden suhtautumiseen 

terapeuttiin. (Laing 1990a, 34–35.) 

     Laingin mukaan jokaisella on oma käsitys omasta identiteetistä ja oma käsitys omasta 

olemuksestaan. Laingin mukaan kahden toisensa tuntevan ja ”mieleltään terveen” henkilön 

tavatessa molemmat automaattisesti olettavat, että se henkilö, jona toinen häntä pitää, ja ne 

henkilöt joina he itse itseään pitävät, suurin piirtein kattavat toisensa. Laing käyttää ilmaisua 

´suurin piirtein´, sillä erilaisuuttakin jää vielä paljon. Jos eroavuudet kuitenkin ovat syvällisiä 

eikä niitä mitenkään onnistuta tasoittamaan, Laingin mukaan ainoa selitys on, että jompikumpi 

heistä kahdesta on mieleltään sairas. On vieraantumisen muotoja, jotka poikkeavat suhteellisen 

paljon “normaaleista” vieraantumisen muodoista. ”Normaalisti” vieraantunut on terve sillä 

perusteella, että hän toimii jokseenkin samalla tavalla kuin muutkin. Vieraantumisen muodot, 

jotka eivät sovi vallitsevaan vieraantumisen kaavaan, ”normaali” enemmistö leimaa pahoiksi 

tai hulluiksi. Laing katsoo, että potilas päätellään mieleltään terveeksi tai sairaaksi sen mukaan, 

miten hänen tapansa kokea maailma vastaa yleisesti terveenä pidetyn henkilön tapaa kokea 

maailma. (Laing 1990a, 24–25; Laing 1990b, 24)69 

                        
69 Rauhala toteaa: ”Merkityssuhteet eivät milloinkaan voi olla sairaita. siksi niitä ei voi hoitaa terveiksi. 
Merkityssuhteita voidaan vain korjata, selventää, tavoitella niiden keskinäisten suhteitten reaalisuutta. Kun 
kysytään, minkä avulla autettava psykoterapiassa saavuttaa paremman sosiaalisen sopeutumisen, 
toimintakelpoisuuden, suhteellisen itsekohtaisen ongelmattomuuden yms. ns. ”terveyden”, vastaus kuuluu: uuden 
tietämisen so. Syventyneen itsetiedostuksen avulla. ”(Rauhala 1993, 10)  
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      ”Psykootikoksi” Laingin mukaan kutsutaan ihmistä, jonka maailmankäsitys jollain tavalla 

poikkeaa yleisestä maailmankäsityksestä. Kokiessamme, että henkilön maailmankäsitys 

poikkeaa yleisestä maailmankäsityksestä, automaattisesti alistamme henkilön tutkimuksiin, 

joiden avulla voimme selvittää, mikä hänessä on vikana. (Laing 1990a, 35–36) Laing kysyykin, 

mihin terveen ja sairaan välinen raja-aita tai eroavuus oikein perustuu. Jos ihminen kertoo 

olevansa esimerkiksi ”epätodellinen ihminen”, häntä varmastikin pidetään harhaisena, ellei ole 

pätevää syytä uskoa, että hän valehtelee, pilailee tai leikittelee käsitteillä jollakin erityisen 

hienostuneella tavalla. Eksistentialistisesta näkökulmasta hän ei Laingin mukaan suinkaan 

pilaile vaan väittää päinvastoin, että hän jo vuosia on teeskennellyt olevansa todellinen henkilö. 

Eksistentialismin näkökulmasta ihminen ei enää jaksa jatkaa teeskentelyään. Hänen elämäänsä 

on raadellut ristiriita: hän on samalla kertaa halunnut sekä ilmaista että salata itseään. Laingin 

mukaan sama ristiriita raatelee kaikkia ihmisiä, ja sen kynsistä jokaisella on oma tapansa 

selvitä. Meillä jokaisella on omat salaisuutemme ja omat tunnustamisen tarpeemme. Saatamme 

Laingin mukaan muistaa lapsuudesta, kuinka pelkäsimme, kun ensimmäisen kerran 

onnistumme valehtelemaan aikuiselle ja sen, millaiseen yksinäisyyteen se meidät tuomitsikaan. 

Laingin mukaan on myös ihmisiä, jotka eivät koskaan tiedosta tätä tilannetta. Tämä aito 

yksinäisyys on Laingin mukaan aidon ihmissuhteen pohja, mutta yksilö, jota sanomme 

”skitsoidiksi”, tuntee itsensä paljaammaksi, haavoittuvammaksi ja yksinäisemmäksi kuin me 

muut tällaisessa tilanteessa. Skitsoidi voi väittää olevansa lasia ja sanoa, että suora katse pirstoo 

hänen haurautensa ja kuulautensa siruiksi tai tunkee suoraan hänen lävitseen. Laingin mukaan 

on syytä uskoa, että hän myös kokee juuri näin. (Laing 1990a, 36–37) 

      Laingin mukaan epätodellinen ihminen on haavoittumisherkkyytensä vuoksi taitava 

peittämään todelliset kasvonsa. Hän on oppinut itkemään iloaan ja hymyilemään murheissaan. 

Hän ajattelee: ”Mitä tahansa näettekin, se en ole minä”, mutta todellisuudessa hän kuitenkin 

voi olla olemassa vain sikäli kuin me hänet näemme. Ellei hänen käyttäytymisensä ole häntä 

itseään, hän on epätodellinen: täysin vertauskuvallinen ja monimielinen – ainoastaan edellytys, 

potentiaalinen henkilö, kuvitelma, ”myytti” eikä todellinen ihminen. Lopettaessaan 

teeskentelyn, hän nousee esiin kuin Kristus tai haamu, mutta ei niin kuin ihminen: olemalla 

olemassa ”ilman ruumista” hän ”ei ole olemassa”. (Laing 1990a, 37) 

     ”Totuus” hänen ”eksistentiaalista positiosta” on elänyt aikansa. Mikä on ”eksistentiaalisesti” 

totta, on eletty kuin ”tosi” totuutta. Epäilemättä moni ihminen pitää ”totena” kielioppia ja 

luonnonilmiöitä. Ihminen voi sanoa olevansa kuollut, vaikka hän ”todellisuudessa” on elossa. 

”Totuus” on, että hän on kuollut. Hän ilmaisee sen kenties ainoalla tavalla, jolla maalaisjärki 

sen sallii hänen ilmaisevan. Hän tarkoittaa, että hän on ”todella” ja melko ”kirjaimellisesti” 
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kuollut, eikä pelkästään symbolisesti tai ”jossakin mielessä” tai ”ikään kuin”, ja tämän hän 

koettaa ympäristölleen tosissaan viestiä. Hänen palkkansa ponnisteluistaan on kuitenkin se, että 

hänet leimataan ”hulluksi”; hän on ”hullu”, koska hän on ilmaissut yleisesti pätevän totuuden 

epätavallisella tavalla. Ainoa kuolema, jonka me tunnemme, on biologinen. (Laing 1990a, 37–

38) 

     Skitsofreenikko on Laingin mukaan epätoivoinen, ilman toivoa. Laing ei ikinä ole kuullut 

yhdenkään skitsofreenikon sanovan, että ihmisenä häntä on rakastanut Jumala, Jumalan Äiti tai 

yksikään ihminen. Skitsofreenikko joko on Jumala tai Paholainen, taikka helvetissä Jumalan 

hylkäämänä. Jos joku väittää olevansa epätodellinen ihminen tai olevansa kuollut ja ilmaisee 

radikaalein käsittein vahvan totuuden olemassaolostaan, niin kuin hän itse sen kokee, sitä 

pidetään – hulluutena. Laingin mukaan sen, miten skitsofreenikko kokee itsensä, täytyy jäädä 

käsittämättömäksi meille, ja niin kauan kuin olemme terveitä ja hän on sairas, se pysyy 

sellaisena. Skitsofreenikko ei edes vaadi eikä toivo, että yrittäisimme ymmärtää häntä omasta 

maailmastamme käsin, ja samalla tuomitsisimme hänet väistämättömästi epäonnistuneeksi 

omien kategorioidemme mukaan. Laingin mukaan meidän on vain ymmärrettävä 

skitsofreenikon erillisyys ja erilaisuus, yksinäisyys, irrallisuus ja toivottomuus. (Laing 1990a, 

38) 
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3. A Scanner Darkly, skitsofrenia ja R. D. Laing 

 

3.1. Skitsofreeninen A Scanner Darkly 

 

Philip K. Dickin teos A Scanner Darkly on skitsofreeninen monella tasolla. Teoksen teksti, 

narratiivi on skitsofreenista. Sen geneerinen hybridiys, intertekstuaalisuus aktivoi eri ääniä, 

jotka puhuvat tekstissä. Teksti on temaattisesti skitsofreeninen, päähenkilön minän 

pirstoutumisen kautta. SD on myös identiteetiltään häilyvä teos. Teosta on vaikea sijoittaa 

minkään tietyn lajityypin alle. Teos on sekoitus science fictionia ja salapoliisiromaania. Se on 

kirjoitettu kuin mikä tahansa kirjalliseen valtavirtaan luokiteltava teos. Philip K. Dick esitti 

kustantajalleen toivomuksen, että kirja luokiteltaisiin valtavirtakirjallisuudeksi, mutta 

toivomuksesta huolimatta kustantaja julkaisi romaanin science fictionin-nimikkeen alla. 

      Teoksen laji-identiteettiä hämärtää, että kirjallisuudentutkimuksen kontekstissa teos on 

kaikenlaiselle lähestymistavalle avoin. Kirjallisuudentutkimuksen lähtökohtana ei 

luonnollisesti ole teoria, joka kuhunkin teokseen parhaiten sopisi, vaan jokaisella tutkijalla on 

omat teoreettiset ja metodiset lähtökohdat, joiden pohjalta hän teosta lähestyy, mutta erilaisista 

kirjallisuudentutkimuksen konteksteista katsottuna SD on ”Self-critical text”. Teoksen in-der-

welt-sein, maailmassaolon ja eksistentialistisen valikoitumisen pohjalta tehdyn ”itsereflektion” 

tai ”introspektion” kautta teoksen maailmassaoleminen antaa tutkijalle lähtökohtia tai viitteitä, 

joiden kautta teosta voi lähestyä. Jälkisanoissaan SD vihjaa olevansa autobiografia. Dick kertoo 

teoksen jälkisanoissa kuvaavansa SD:ssa omaa huumehoureista 1960-lukuaan (Warrick 1987, 

153.), joten teosta voi pitää eräänlaisena omaelämäkertana. Teoksen lukuisat lainaukset 

työntävät romaania uuskritiikin suuntaan, teoksen intertekstuaalisuus taas postmodernismin 

suuntaan. Teokseta löytyy runsaasti dikotomiaa kuten ruumis-mieli, yksilö-yhteiskunta, A-

kansalaiset-B-kansalaiset, laki-luonnontila, valtavirtakirjallisuus-sci-fi, joten teosta voi 

lähestyä strukturalistisen luennan kautta. Kirjan päähenkilön identiteetin epävarmuus antaa 

mahdollisuuden dekonstruktiiviselle lähestymiselle ja romaanin päähenkilön mielen hajoamista 

voi lähestyä psykoanalyyttisen tutkimuksen kautta. Formalismin näkökulmasta muutos 

Arctorin ontologisessa perustassa aiheuttaa muutoksen Arctorin näkyvässä päällysrakenteessa, 

puhumattakaan kirjan kuvaamasta yhteiskunnasta. Feministisen tutkimuksen kohteeksi Bob 

Arctorin tyttöystävä Donna, huora ja myyttinen madonna, on mitä sopivin.  

      Kuten edellä mainitsin, teoksessa on viitteitä Dickin elämään. Viittaukset eivät kuitenkaan 

luo mitään yhtenäistä kokonaisuutta, vaan ne ovat katkelmia Dickin elämän yksittäisistä 

hetkistä, eksintentiaalisesti situaatioista, joten romaani ei ole Dickin autobiografia. Romaani on 
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fiktiivinen kertomus, johon Dick on tietoisesti tai tiedostamattaan sirotellut otteita elämästään. 

Biografisten elementtiensä kautta teos käy päähenkilönsä tavoin taistelua omasta 

identiteetistään, mutta Patricia S. Warrickin mukaan Dickin kuoleman jälkeen hänestä 

kirjoitettujen elämäkertojen kautta on selvinnyt, että SD:ssa olevat biografiset viittaukset eivät 

ole poikkeus Dickin tuotannossa, vaan hänen koko tuotantonsa sisältää otteita Dickin elämästä, 

joten koko Dickin kirjallinen tuotanto on eräänlainen Philp K. Dickin fragmentaarinen 

autobiografia. (Warrick 1987, 3–4) 

     SD:ssa henkilöiden harhanäyt sekä heidän vainoharhainen käytöksensä pohjautuvat Dickin 

omiin kokemuksiin huumeiden käytön synnyttämistä harhoista ja vainoharhaisuudesta. 

Kysymykseen, oliko Dickin paranoian syynä ainoastaan huumeet, ei enää saada vastausta. 

Dickistä kirjoittanut Paul Williams kertoo, että vuonna 1971 Dickin asuntoon murtauduttiin ja 

sieltä varastettiin hänen omaisuuttaan. Williamsin mukaan Dick oli vakuuttunut siitä, että 

murron takana oli poliisi. Todisteita poliisien mahdollisesta osallisuudesta ei ole, joten jää 

ikuiseksi arvoitukseksi olivatko Dickin vainoharhojen takana todelliset tapahtumat, jotka 

hyvinkin sopisivat 1970-luvun Yhdysvaltojen henkiseen ilmapiiriin, vai huumeiden käytön 

luoma vainoharhaisuus. Warrickin mukaan Dick kirjoitti myöhemmin ystävälleen Williamsille, 

että uusnatsijärjestö terrorisoi häntä. Williams toteaa kirjassaan Only Apparently Real – The 

World Of Philip K. Dick (1986) Dickin luonteesta, että Dick ei nähnyt ympärillään tapahtuvia 

asioita tylsän arkipäiväisesti, vaan hänellä oli kyky nähdä asiat ”värikkäästi” ja jopa 

pelottavasti. Dickin luonnetta kuvaa hyvin Williamsin huomautus, että Dick saattoi hyvin 

vakuuttavasti esittää jonkin asian, vaikka hän seuraavana päivänä oli aivan toista mieltä asiasta. 

Williams jättää kysymyksen poliisien osallisuudesta avoimeksi. Dick itse kertoi muutama vuosi 

murron jälkeen, että samoihin aikoihin poliisi uhkaili Dickiä hänen elämäntyylinsä vuoksi, joka 

yhteiskunnan näkökulmasta oli epänormaalia ja huumeiden sävyttämää, joten jos poliisi oli 

murron takana, syy Dickin vainoharhaisuuteen oli todellinen. (Williams 1999, 165–177; 

Warrick 1987, 135) 

      Kuten edellä kävi ilmi, SD on intertekstuaalinen teos, ja intertekstuaalisuus horjuttaa 

teoksen identiteettiä itsenäisenä teoksena. SD:ssa on viitteitä todellisiin tapahtumiin sekä 

todellisiin henkilöihin, ja teoksessa lainataan myös fiktiivisiä teoksia. Dickin monesta 

romaanista löytyy lainauksia saksalaisten kirjailijoiden teoksiin, joten SD ole siinä suhteessa 

poikkeus. SD:sta löytyy suoria lainauksia Heinrich Heinelta, Beethovenin Fidelion libretosta ja 

Goethen Faustista. Romaanissa lainataan myös Joseph E. Boegenin artikkelia The Other Side 

of the Brain: An Appositional Mind (Bulletin of the Los Angeles Neurological Societies 3/1969) 

ja Michael S. Gazzanigan artikkelia The Split Brain in Man (Scientific American 217/1967). 
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     Suorien lainausten lisäksi SD:ssa viitataan 1960- ja 1970-luvuilla valmistuneisiin Planet of 

the Apes (Apinoiden planeetta) –elokuviin sekä French connection -elokuvaan. Viittausten 

lisäksi SD:ssa on tositarinoita huumemaailmasta. Ne ovat kertomuksia, jotka Dick luki 

sanomalehdistä. Kirjassa kerrotaan vieroitusoireista kärsivistä vauvoista, 19-vuotiaasta tytöstä, 

joka huumeiden käytön seurauksena näyttää viisikymmentävuotiaalta ja veljeksistä, jotka 

väkisin tekevät siskostaan narkomaanin käyttääkseen häntä seksuaalisesti hyväkseen. 

Romaanissa on myös tarina vauvansa hiljaiseksi piikittävästä huumeäidistä ja tytöstä, jonka 

asuntoon piilotetaan huumeita, jotta hänet voidaan ilmiantaa poliisille. SD:ssa mainintaan Janis 

Joplinin ja Jimi Hendrixin huumekuolemat. Runsaiden lainausten lisäksi dokumentaarinen 

kerronta on asia, joka horjuttaa SD:n identiteettiä itsenäisenä teoksena. 

     SD:a tehtyjen tutkimusten mukaan teos viittaa Raamatussa olevaan Paavalin ensimmäiseen 

kirjeeseen korinttolaisille sekä R.D. Laingin Divided Self -teokseen. Laingin ja Raamatun 

osuutta teoksessa käsittelen työssäni myöhemmin. Runsaiden lainausten ja viittausten kautta 

SD on romaani, joka kertoo mielen jakautumisesta ja joka osoittautuu myös itse 

skitsofreeniseksi romaaniksi. SD antaa aluksi itsestään kuvan itsenäisenä teoksena, mutta mitä 

pidemmälle romaanin etenee, sitä enemmän sen olemassaolo itsenäisenä teoksena alkaa häilyä, 

ja sen diskurssi hakee vahvistusta olemassaololleen muista teksteistä sekoittaen SD:n 

todellisuuden muiden teosten todellisuudet.  

      Mahdollista interpersoonallisuutta SD:sta löytyy kirjassa esiintyvien Donna Hawthornen ja 

Ernie Luckmanien temaattisesti mielenkiintoisten sukunimikaimojen kautta. Bob Arctorin 

tyttöystävän Donnan Hawthornen voi yhdistää amerikkalaiseen kirjailijaan Nathaniel 

Hawthorneen. Hawthornen tunnetuin teos on The Scarlet Letter (1850), joka kertoo Hester 

Prynne -nimisestä naisesta, joka synnytettyään aviottoman lapsen joutuu rangaistukseksi 

kantamaan rinnassaan punaista A-kirjainta (Adultress. Suom. avionrikkoja). The Scarlet 

Letterin kuvaama puritaaninen yhteiskunta konkreettisesti leimaa Hesterin A-kirjaimella ja 

hänet myös suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle, marginaliaan, toisen luokan kansalaiseksi. 

SD:n Donna Hawthorne on myyttinen hahmo. Hän suhtautuu kylmäkiskoisesti miehiin. 

Hankkii elantonsa huumekaupalla ja muulla rikollisella toiminnalla, joiden kohteeksi hän 

Robin Hoodin tavoin valitsee julkisia laitoksia tai yhteiskunnallisesti merkittäviä yrityksiä. 

Scarlet Letterin malliin Donna elää yhteiskunnan ulkopuolella, marginaliassa. Hester Prynnistä 

Donna eroaa siinä, että hän ei suostu alistumaan miehiseen eikä yhteiskunnalliseen 

järjestykseen, vaan hän kaikin keinoin taistelee niitten hegemonioita vastaan. SD:ssa kuvataan 

Donnaa: 
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   Donna and a couple other chicks looked so foxy-they had on halters 
and hot pants, or tank tops with no bras.  […] 
[…]”Especially Donna,” Barris said in agreement. ”I wish she hadn’t 
been in here the other day while we were gone. Donna steals everything 
she can carry, and if she can’t carry it she phones up her rip-off gang 
buddies and they show up and carry it off for her. (Dick 1991, 130–
132.) 
 

Luckman kertoo Barrisille ja Arctorille tarinan siitä, kuinka Donna varastaa rikkinäisen 

postimerkkiautomaatin, laittaa sen toiseen kadunkulmaan ja ottaa merkkien myynnistä saadut 

rahat itselleen. Luckman jatkaa tarinaansa: 

 

   ”So they were selling stamps, then,” Luckman said, ”for like a few 
weeks until the machine ran out, like it naturally had to eventually. And 
what the fuck next? I can imagine Donna’s brain working on that during 
those weeks, that peasant-thrift brain…her family is peasant stock from 
some European country. Anyhow, by the time it ran out of its coil, 
Donna had decided to convert it over to soft drinks, which are from the 
P.O.-they’re really guarded. And you go into the bucket forever for 
that.” 
   ”Is this true?” Barris said. 
   ”Is what true?” Luckman said. 
   Barris said,”That girl is disturbed. She should be forcibly committed. 
Do you realize that all our taxes were raised by her stealing those 
stamps?” He sounded angry again. ( Dick 1991, 130–132.) 
 

Lainaus kuvaa Donnan myyttisyyttä. Mikään ei ole hänelle mahdotonta. Myyttinen Donna on 

Arctorille ja hänen asuinkavereilleen kuin madonna70 ja huora samassa ruumiissa. Välillä 

Donna on kuin Jean D´Arc. Julmaa yhteiskuntaa vastaan taisteleva neitsyt, jonka 

arvoituksellisuutta korostaa hänestä liikkuvat myyttiset tarinat. Välillä Donna taas on 

seksikkäisiin vaatteisiin pukeutuva huora, joka on aina valmis huijaamaan ketä tahansa ja 

varastamaan keneltä tahansa. Fyysisesti Donna on kuitenkin heille tavoittamaton. Donna on 

Arctorin tyttöystävä, mutta heidän seksuaalinen kanssakäymisensä rajoittuu ainoastaan savun 

puhaltamiseen suusta suuhun. 

      Bob Arctorin ystävän Ernie Luckmanin voi yhdistää sosiologi Thomas Luckmanniin, joka 

Peter L. Bergerin kanssa kirjoitti teoksen The Social Construction of Reality (1966). 

Teoksessaan he tarkastelevat yhteiskuntaa ihmisen sisäisen ja ulkoisen todellisuuden 

                        
70 The Oxford English Dictionary kertoo sanan Madonna etymologiasta seuraavaa: ”Madonna --- (a. It. 
madonna, orig. Two words (ma Olt. Unstressed from of mia fem., my; donna = F. Dame:-L. domina  lady) 
corresponding to F. madame: see MADAM.). 1. A. As an Italian form of address or title: My lady, madam, obs. -
-- 2. a. An Italian designation of the Virgin Mary; usually with the; occas. Used vocatively. ---” (The Oxford 
English Dictionary 1989b, 177.) 
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dialektiikkana ja vuorovaikutuksena. Bergerin ja Luckmannin mukaan ihminen elää 

maailmassa, jossa eri kohteet esittäytyvät tietoisuudelle eri todellisuustasojen edustajina – 

arkitodellisuus, unitodellisuus, todellisuuden taiteellinen representaatio… - ja ihmisen 

tietoisuus kykenee liikkumaan tämän todellisuuden eri tasoilla. (Berger-Luckmann 1994, 31) 

Bergerin ja Luckmanin argumentaatio lähestyy tietoisuuden ja todellisuuden suhdetta 

pohtineiden filosofien kuten Eino Kailan, Ernst Cassierin, Nelson Goodmanin ja Hilary 

Putnamin relativistista ajatusta siitä, jonka mukaan todellisuudesta sinänsä ei voida puhua. 

SD:ssa Bob Arctor elää Bergerin ja Luckmannin argumentaation tasoilla. Soluttautuneena 

huumepoliisina Arctor elää, tai Bergerin ja Luckmannin käyttämän näytelmäesimerkin 

mukaisesti, näyttelee kahdessa eri todellisuudessa. Bob Arctorin kohtalona kuitenkin on, että 

lopulta hän sekoittaa todellisuuden eri tasot, eikä enää kykene liikkumaan niillä, saati 

erottamaan niitä toisistaan. Philip K. Dickille todellisuus, sen eri tasot ja todellisuuksilla 

leikkiminen olivat olennainen osa hänen science fictioniaan, joten Luckmannin sukunimen 

lainaaminen todellisuuden eri tasoja tutkineelta sosiologilta ei olisi yllätys. 

      Työni teoriaosassa käsittelin William Burroughsia, joka on yksi science fictionin uuden 

aallon merkkihenkilöistä. Burroughsin Naked Lunch (1959) ja Dickin SD ovat teoksia, joiden 

teemana ovat huumeet. SD:ssa ei ole suoria viittauksia Burroughsin Naked Lunchiin, eikä SD 

ole kerronnaltaan niin fragmentaarinen ja vaikeaselkoinen kuin Naked Lunch, mutta 

Burroughsin teos vaikuttaa SD:ssa temaattisella tasolla. SD:n tavoin Naked Lunch pohjautuu 

kirjailijan omiin huumekokemuksiin. Tytellin mukaan missään muussa teoksessa ei 

institutionaalisen vallan kauhua ole julistettu enempää kuin Naked Lunchin 

painajaisenomaisessa kollaasissa. SD:ssa Dick ei julista institutionaalisen vallan kauhua, mutta 

Dick kuvaa, millaista on elää yhteiskunnassa, jota hallitsee institutionaalinen ja kasvoton valta. 

Heideggerilaisittain Das Man. Burroughsin teos on dystopia, jossa teknologia tukahduttaa 

kaikki jäljet vapaudesta. Dickin teos on profetia, jossa teknologian avulla voidaan hallita 

vapaudestaan huumautunutta ihmistä. Burroughsin kuvauksen kohteena on poliisivaltio, josta 

inhimillisyys, rakkaus ja yhteisöllisyyden tuntomerkit on riistetty ja häväisty. Dickin 

poliisivaltiossa inhimillisyys ja yksilöllisyys naamioidaan sekopuvulla. Rakkauden on 

korvannut vainoharhaisuus siitä, mikä on rakkauden toisen osapuolen motiivi. Yhteisöllisyyden 

tuntomerkit ovat tallella, mutta noiden tuntomerkkien taustalla ei ole halu toimia yhteisön 

hyväksi, vaan yhteisöllisyys on keino yksilön omien etujen ajamiseen. Burroughsin tavoin teos 

haluaa horjuttaa yhteiskunnan käsitystä siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Burroughs 

hyökkäsi itse sanaa ”rikos” vastaan ja totesi sen viittaavan käytökseen, joka on julistettu 

lainvastaiseksi sen kulttuurin toimesta, jossa sanaa käytettään. Burroughsin mukaan 



 67 

yhteiskunnallisesti hyväksytyssä yritystoiminnassa, kuten mainonnassa, suhdetoiminnassa ja 

televisiotoiminnassa on enemmän mahtailua, teeskentelyä ja vääristelyä kuin heroiinin 

myynnissä. Yhteiskunnan tukemia persoonattomia yrityksiä ei ohjaa mikään muu kuin 

voitontavoittelu eivätkä niitä ohjaa mitkään eettiset säännöt. (Tytell 1976, 12, 42) 

     Burroughsin Naked Lunch on Tytellin mukaan hallusinatorinen ja kaikkein pahin kuvaus 

1950-luvusta. (Tytell 1976, 12) SD on skitsofreeninen ja paranoidinen näkemys 1960-luvusta. 

Molemmissa teoksissa kirjan päähenkilönä on narkomaani, kaikkein heikoin, halveksituin ja 

haavoittuvin kansalainen. Tytellin mukaan narkomaani on länsimainen versio intialaisesta 

kastista, johon ei saa koskea. Allen Ginsberg kirjoitti Tytellin mukaan, että narkomaanina 

oleminen Yhdysvalloissa on sama, kuin olisi ollut juutalainen Natsi-Saksassa. Tytellin mukaan 

Burroughsin teos kuvaa fasistista kontrollia, ja hän tekee sen liioittelemalla kontrollin kauhuja 

narkomaanin vääristyneen näkemyksen kautta. (Tytell 1976, 12) Dickin teos kuvaa 

vainoharhaista yhteiskuntaa paranoidisen skitsofreenikon kautta. SD:n yhteiskuntaa leimaa 

kontrolli, mutta myös tämä kontrolli on skitsofreeninen. Orwellilaiseen tapaan ”isoveli”, 

huumepoliisi, valvoo holoskannereiden kautta huumekauppiaita, mutta SD:n skitsofreenisessa 

maailmassa myös huumekauppiaat valvovat huumepoliisia soluttautumalla poliisivoimiin. 

     Naked Lunchissa Burroughs luo kuvan kasvottomasta huumeiden käyttäjästä. Narkomaani 

edustaa Burroughsin näkemystä yhteiskunnasta, joka hallitsee jokaista osaansa, kunnes se on 

jäljelle jäänyt voittaja. (Tytell 1976, 12) SD:ssa Dick luo päinvastaisen kuvan. Huumeiden 

käyttäjä, Bob Arctor on teoksessa henkilö, jolla on kasvot, ja huumeiden käyttäjiä jahtaava 

yhteiskunta on kasvoton. Heideggerilaisesti poliisit ovat keitä tahansa ja Arctor on kuin Herra 

Mersault Albert Camus´n teoksessa L´étranger (1942 – Sivullinen): sivullinen. Sivullisessa 

Herra Mersault elää radikaalisti vapaana ihmisenä situaatiossaan maailmassa, johon hänet on 

heitetty. Sartrelaiseen tapaan Herra Mersault ei voi vaikuttaa siihen, mitä maailmassa tapahtuu, 

mutta radikaalissa vapaudessaan hän voi valita, millaiset arvot hän tapahtumille antaa. Bob 

Arctor on sivullinen maailmassa, johon hänet on heitetty. Arctorin sivullisuutta korostaa 

sekopuku, joka tekee hänestä kasvottoman. SD:n kontekstissa Bob Arctor ei kuitenkaan ole 

kasvoton, vaan maailma hänen ympärillään on kasvoton. Sekopuvussa Arctorilla ei ole omaa 

ulkoista olemustaan, mutta siitä huolimatta hän tietää olevansa se, kuka hän uskoo olevansa. 

Ympärillään olevista ihmisistä Arctor ei milloinkaan voi tietää, keitä he ovat. Sartren mukaan 

subjektiivinen olemassaolo on absoluuttista. Toiselle tietoisuudelle se kuitenkin esittäytyy 

yhtenä ilmenemismuotona, yhtenä niistä monista, joista subjektin olemassaolo koostuu. Toisen 

tietoisuuden tavoitellessa subjektin olemassaoloa, se tavoittaa vain sen ilmenemän. Jokaisella 

subjektilla on ääretön määrä ilmenemismuotoja, jotka voivat ilmetä äärettömän monella tavalla, 
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emmekä ikinä voi tavoittaa näistä kaikkia samalla kerralla. (Sartre 2003, 3–4; Saarinen 1983, 

51) Sekopuvussaan Arctor esittäytyy sartrelaisittain yhtenä niistä monista ilmenemismuodoista, 

jotka sekopuku sille kulloinkin antaa. Sekopuvussa Arctorista ei pysty tavoittamaan itse 

Arctoria vaan yhden ilmenemismuodon, joita on ääretön määrä. 

     Sartre luonnehtii faktisuuden ja tietoisuuden suhdetta faktilliseksi välttämättömyydeksi. 

Tietoisuus voi olla tai yhtä hyvin se voi olla olematta. Tietoisuuden olemassaoloon ei sisälly 

mitään välttämättömyyttä, mutta jos se on olemassa, se on aina sidottu faktisuuteen. Tämä 

olemisen satunnaisuus korostaa Sartren mukaan olemisen perusteettomuutta. Sidos, joka 

tietoisuudella on olemiseen, on absoluuttisen satunnainen ja siten ilman mitään oikeutusta. 

Tietoisuuden tullessa tietoiseksi omasta faktisuudesta se näkee, että sen olemassaolo on 

tarpeetonta tai liikaa (de trop). Tietoisuus tulee tietoiseksi omasta faktisuudestaan tuntemalla 

oman tarpeettomuutensa; se on olemassa ei millekään. Tästä seuraa, että ihmisen oleminen on 

irrationaalista, selittämätöntä ja perusteetonta. (Saarinen 1983, 177). Sivullisessa Herra 

Mersault tuomitaan vankeuteen. Fyysinen vankeus ei kuitenkaan rajoita hänen tietoisuutensa 

radikaalia vapautta. Vankeus on Mersaultille vankeutta vain, jos hän kokee olevansa vanki. 

Maailma sinänsä on Mersaultille irrationaalinen, selittämätön ja perusteeton. Maailma on 

Mersaultille vieras, kasvoton ja sinänsä yhdentekevä.  

     Ennen ryhtymistään huumepoliisiksi Arctorin elämä oli perusteetonta. Arctor jätti 

porvarillisen elämäntyylinsä ja hänestä tuli huumepoliisi. Huumepoliisina Arctor vieraantui 

arkipäivän maailmasta. Situaatiossaan Arctor koki, että hänen elämänsä on tarpeetonta, joten 

hän valitsi elämäntyylin, joka korostaa hänen elämänsä tarpeettomuutta. Bob Arctorin elämä 

eksistentialismin näkökulmasta on tarpeetonta, mutta SD:n kontekstissa hän on tunnistettava 

henkilö. Teoksessa kuvatun yhteiskunnan silmissä hän on muukalainen, mutta teoksen 

näkökulmasta sen yhteiskunta on ei-mitään, ja faktisuudessaan Arctor on heitetty tuohon 

maailmaan. Arctoria ympäröivä ulkopuolinen maailma on kasvoton. Maailma on Bob 

Arctorista riippumaton; hänen tietoisuutensa on leikattu todellisuudesta erilleen. 

      The Naked Lunchissa huumekokemukset ovat keskeinen osa teosta. Ne ovat kuitenkin 

räikeän antiromanttisia. Niitä kuvataan kliinisesti, puolueettomasti ja Tytellin sanoin lähes 

tieteellisen filmaattisesti. (Tytell 1976, 12) SD:ssa ei paradoksaalisesti kuvata yhtään 

subjektiivista huumekokemusta, vaikka teos on romaani huumeista. Huumeet ovat teoksen 

teema ja teoksen tapahtumien lähtökohta. Teoksen ensimmäisessä luvussa kuvataan Jerry 

Fabinia, joka pitkäaikaisen huumeidenkäytön seurauksena näkee kirvoja joka puolella. Teoksen 

päähenkilön, Bob Arctorin, skitsofrenia on seurausta Arctorin huumeidenkäytöstä. Tässä 

suhteessa teos on The Naked Lunchin tavoin antiromanttinen ja suorastaan realistinen kuvaus 
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huumeiden vaikutuksesta, sillä teos maalaa fiktion keinoin lukijan eteen kuvan huumeiden 

käytön synnyttämästä henkisestä, fyysisestä, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta rappiosta. 

Teoksessa ei antiromantisoida The Naked Lunchin tavoin huumeidenkäyttöä, vaan siinä 

antiromantisoidaan koko huumemaailma. Romaani ei ylistäen kuvaa, kuinka hienoa on avartaa 

mieltä psykedeelisten huumeiden avulla, vaan kuinka traagisia ja peruuttamattomia seurauksia 

tällä mielen avartamisella voi olla. SD:lla on The Naked Lunchin tapaan kasvatuksellinen 

aspekti, joka varoittaa huumeiden käyttämisen vaaroista. The Naked Lunch säälimättömästi 

parodioi amerikkalaisten institutionaalista elämää ja tekee näkyväksi huumeiden käytön 

seuraukset, mutta SD maalaa eteemme science fictionin uuden aallon tapaan kuvan fatalistisesta 

maailmasta, jota kirjaimellisesti hallitsee Death, Substance D eli kuolema. 

     Tytellin mukaan Burroughsin tapa kuvata on niin voimakkaan inhoavaa, hekumallisen 

turmeltunutta, että kaikki ideaalinen näyttää valheelliselta ja mahdottomalta, ja amerikkalaiset 

ihanteet ovat erityisen epäilyttävän ristiriitaisia. (Tytell 1976, 13) Valheellisuus on myös osa 

SD:n diskurssia. Yksi Philip K. Dickin tuotannon keskeisiä teemoja on arkitodellisuuden 

kyseenalaistaminen. Teoksessaan Time Out of Joint koko idyllinen amerikkalaiskaupunki 

näyttää kirjan päähenkilön Ragle Gummin silmin valheelliselta ja mahdottomalta. Kirjassa 

Gumm ajautuu tilanteeseen, jossa hän tuntee, että koko häntä ympäröivä maailma on kulissia, 

joka on rakennettu hänen harhauttamisekseen. Robert Arctorin maailmassa ihanteet ovat a-

luokan kansalaisten etuoikeus. Luottokortti on avain amerikkalaiseen unelmaan. Se avaa 

kansalaiselle oven paratiisiin, ostoskeskukseen. Luottokortin avaama todellisuus on, kuten aina 

Dickin romaaneissa, valheellista. Luottokortit eivät ole avain onneen. Anaheimin Lions 

Clubilla vieraileva Fred kohtaa ylipainoisia, yli-ikäisiä ja teennäisen iloisia etuoikeutettuja. 

Amerikkalainen unelma on valhetta, ja Robert Arctor on vain yksi näyttelijä Dickin 

kirjoittamassa tragediassa. 

     Tytellin mukaan Naked Lunchin fragmentaarisuudella Burroughs pyrkii eroon 1800-luvun 

runouden ja fiktion rakenteesta. Hän jatkoi kaunokirjallisuudessa modernistien aloittamaa 

kokeilevaa perinnettä, joka yritti vapauttaa kaunokirjallisuuden perinteisen romaanin ahtaista 

rajoista. Burroughs kehitti erityisen ´cut-up´ -metodin, jonka avulla hän keinotekoisesti pystyi 

asettamaan rinnakkain satunnaisesti valittuja sanoja ja lauseita. Cut-up oli Tytellin mukaan 

Burroughsin yritys uudelleenrakentaa havainnoinnin kielioppi. Burroughsin kielellinen 

järjestys oli osa beatien hyökkäystä kielen ehdollistavia vaikutuksia vastaan. (Tytell 1976, 13–

14, 113) 

     SD ottaa osittain osaa beatien aloittamaan hyökkäykseen. Teoksen narratiivi ei aina noudata 

säännönmukaisuutta, jonka lukija on kielen ehdollistavan vaikutuksen kautta oppinut. 
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Burroughsin cut-up –metodi toimi siten, että hän leikkasi eri tekstejä irti alkuperäisestä 

kontekstistaan ja liimasi satunnaisesti leikkaamansa palaset yhteen. Tekstit olivat hänen omiaan 

tai tekstejä, joita hän oli valinnut satunnaisen lukemisen kautta. Usein hän otti cut-upin avulla 

syntyneen lauseen ja liitti sen osaksi omaa tekstiään. Näin Burroughsin tekstit eivät käyttäydy 

siten kuin lukija odottaa ja olettaa niiden käyttäytyvän. Kun teksti kesken lauseen vaihtuu 

toiseksi, on lukija hämillään. Kieli ei toimikaan siten, kun hän olettaa sen toimivan. (Tytell 

1976, 115–117.) SD ottaa osaa beatien hyökkäykseen teoksessa olevien suorien saksankielisten 

lainauksien kautta. Lainaukset eivät fyysisesti, kielellisesti eivätkä sisällöllisesti tunnu 

mitenkään liittyvän teoksen muuten loogisesti etenevään kerrontaan. Yllättävästi ne heittävät 

lukijan yhtäkkiä toiseen aikakauteen ja kulttuuriin. Näiltä osin ne ovat osa Burroughsin 

hyökkäystä kielen ehdollistavia vaikutuksia vastaan. Lainaukset eivät kuitenkaan ole 

satunnaisesti valittuja eikä niitä ole sijoitettu täysin satunnaisesti SD:n diskurssiin 

burroughsiaaniseen tapaan. Lainaukset ovat osa prosessia, joka tapahtuu Robert Arctorin päässä 

hänen mielensä hajotessa. Burroughsin cut-upin tavoin narratiivin muoto on Dickin keino 

kuvata hulluuden tilaa. Lainaukset myös viittaavat SD:n ulkopuolisiin teoksiin ja tätä kautta 

syventävät romaanin narratiivia. 

      Temaattisesti The Naked Lunchia ja SD:a yhdistää eniten Burroughsin näkökulma, jossa 

hän vertaa seonnutta narkomaania skitsofreenikkoon. (Tytell 1976, 17, 134). Kuten edellä on 

käynyt ilmi, Bob Arctorin skitsofrenia syntyy huumeiden käytön seurauksena. SD on enemmän 

temaattisesti kuin narratologisesti burroughsiaaninen teos. Vaikeaselkoisuudesta huolimatta 

teos on narratiivisesti järjestelmällinen. Teoksesta on löydettävissä selkeä juoni. 

Burroughsiaanista teoksessa ovat huumeet, persoonattomuus, "yhteiskunnallinen rappio", 

kuolema, pessimismi ja toivon puute. 

      SD:n skitsofreenisuutta kuvaa myös, että romaania on vaikea liittää mihinkään kirjalliseen 

lajityyppiin. Dickin kirjailijataustan pohjalta teos automaattisesti luokitellaan science 

fictioniksi, mutta teoksen itsensä näkökulmasta ei kyseinen luokitus ole itsestään selvä. 

Perinteisen science fictionin näkökulmasta SD lähestyy juoneltaan ja tapahtumiltaan 

ennemminkin valtavirtaa kuin science fictionia. Perinteisen valtavirtakirjallisuuden 

näkökulmasta SD:n tulevaisuuteen sijoittuva kerronta sekä teoksen huume-etsivien käyttämät 

sekopuvut että tekniset laitteet tekevät teoksesta science fictionia. Warrickin näkemyksen 

mukaan SD on sekopukua lukuun ottamatta ennemminkin perinteistä kertomakirjallisuutta kuin 

science fictionia (Warrick 1987, 159). Luokituksen vaikeutta kuvaa myös se, että sci-fi kirjailija 

Leena Peltonen luokittelee kirja-arvostelussaan (Peltonen 1991, 64–66) teoksen dekkariksi. 

Peltonen nostaa teoksen keskeiseksi kysymykseksi ”WHO DUNIT?” ja kertoo vastauksen 
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selviävän teoksen loppuhetkillä. Peltosen luokittelu on mielenkiintoinen. Peltonen on siinä 

oikeassa, että teoksesta löytyy dekkarille luonteenomaisia piirteitä, mutta luokittelu dekkariksi 

kyseenalaistaa kysymykset: Mikä on teoksen rikos? Kuka on rikoksen tekijä? Peltonen toteaa, 

että vastaus selviää teoksen lopussa, mutta kysymykseen, selviääkö se siitä, lienee on yhtä 

monta mielipidettä kuin on lukijaakin. Sinisalon esittämään kysymykseen voisi heittää 

vastakysymyksen ”WHO DUN WHAT?”. 

     Teoksen epämääräisyydestä, juurettomuudesta ja skitsofreenisuudesta kertoo myös teoksen 

ajallisessa luokittelemisessa syntyvä ongelma. Mihin kirjalliseen aikakauteen SD sijoittuu? 

Onko SD moderni vai postmoderni romaani? Kirjallisuudentutkija Liisa Saariluoma vertaa 

teoksessaan Postindividualistinen romaani (1992) modernistista ja postmodernistista 

kirjallisuutta käyttäen vertailun pohjana sitä, miten kyseiset aikakaudet eroavat toisistaan, kun 

aikakausia vertaa niitä edeltäneeseen realismiin. Saariluoman mukaan postmodernistit näkevät, 

että modernissa kirjallisuudessa kerronnan painopiste on vain siirtynyt todellisuuden 

objektiivisesta kuvaamisesta subjektiivisen kokemustodellisuuden kuvaamiseen, ja näin ollen 

modernismi on vain realismin muunnelma, psykologista realismia. Tämän näkemyksen 

mukaan postmoderni syntyy, kun unohdetaan ajatus siitä, että kirjallisuus on mimesistä tai 

tekstin ulkoisen todellisuuden kuvaamista. (Saariluoma 1992, 20) Modernismin teosta koossa 

pitävä subjekti on Saariluoman mukaan postmodernissa hajonnut tai se puuttuu kokonaan. 

Postmodernissa romaanissa ei hänen mukaansa ole realistisen kirjallisuuden ”pyöreitä” 

henkilötyyppejä, eikä teoksien koossapitävänä voimana ole keskushenkilön tajunta kuten 

modernismissa. Postmodernissa romaanissa henkilöt eivät enää ole realismin tapaan 

monipuolisia, kokonaisia, koska tällaiset ovat fiktiota. Minä on Saariluoman mukaan kadonnut 

ja sen tilalle on tullut erilaisia voima- ja merkityskenttien satunnaisia leikkauspisteitä, jotka 

näyttäytyvät minuutena. Saariluoma jatkaa, että individualistisen romaanin päähenkilö ja hänen 

elämäntarinansa on postmodernissa hylätty eikä se enää toimi romaanien kantavana rakenteena. 

Romaanien päähenkilöt ovat Saariluoman maalaamassa postmodernissa romaanimaailmassa 

hukanneet kykynsä ymmärtää todellisuutta kokonaisuutena. Romaanit eivät enää kuvaa 

keskushenkilön todellisuuden tiedostamisprosessia tai jos kuvaavat, todellisuuden 

tiedostaminen jää päähenkilöiden kohdalla epävarmaksi ja fragmentaariseksi. Päähenkilö on 

kyvytön muodostamaan kokemustensa perusteella johdonmukaista maailmankuvaa. Yksilön 

todellisuuden tiedostamisen problematiikka on Saariluoman mukaan jäänyt taka-alalle tai 

muuttunut toiseksi. (Saariluoma 1992, 27, 39–40)  

     Mikä on SD:n suhde moderniin ja/tai postmoderniin kirjallisuuteen? Kuten Saariluoma 

toteaa, postmodernistit pitävät modernismia vain psykologisena realismina, jossa 
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objektiivisesta todellisuuden kuvaamisesta on siirrytty subjektiivisen kokemustodellisuuden 

kuvaamiseen. Jos SD:a lähestyy edellä mainitun argumentin pohjalta, sitä voi pitää modernina 

(psykologis-realistisena) teoksena. Keskeinen osa SD:n kerronnasta on Bob Arctorin 

subjektiivisten kokemusten kuvaamista. Postmoderniksi SD:a voi kutsua, koska se ei kuvaa 

tekstin ulkoista todellisuutta. Jo seikat, että teos sijoittuu tulevaisuuteen ja se mielletään science 

fictioniksi, vieraannuttavat teoksen mimeettisyydestä ja todellisuuden representaatiosta. 

Postmoderniksi SD:n tekee myös se, että teoksen subjekti on fragmentaarinen. Subjekti on 

teoksen lähtötilanteessa jaettu kahtia. Se on hajonnut, ja mitä pidemmälle teos etenee, sitä 

kohtalokkaammaksi hajoaminen käy, ja lopulta käy kuten Saariluoma argumentissaan toteaa, 

että SD:n päähenkilön tajunta ei enää ole kirjaa koossapitävä voima, sillä teos kadottaa lopulta 

kokonaan päähenkilön tajunnan. Toisaalta on huomioitava, että teos itsessään ei ole 

fragmentaarinen, vaan teoksen narratiivi on pääosin lineaarinen. 

      SD:n keskeisenä teema on huumeiden käytöstä aiheutuva subjektin hajoaminen. Kirjan 

päähenkilö on huume-etsivä nimeltään Fred, joka on ”soluttautunut poliisiin” tai 

huumekauppias Robert Postlethwaite, Bob Arctor, joka on soluttautunut huumeiden käyttäjien 

joukkoon. Warrickin näkemyksen mukaan kirjan päähenkilö on Fred, ja kertomus kerrotaan 

hänen näkökulmastaan. (Warrick 1987, 159) Peter Fitting näkee artikkelissaan Reality as 

Ideological Construct, että kirja kertoo Robert Arctorista, joka sekopuvussa käyttää nimeä 

Fred. (Fitting 1983, 102) Sekopuvussa oleva Fred keskustelee kurkkumikkinsä kautta 

esimiehensä kanssa SD:ssa: ” Into his throat mike, Fred, Robert Arctor, whatever, said, ”I 

forget it” (Dick 1991, 27). Kuten lainauksesta käy ilmi, teoksen kerronnassa sekopukuinen Fred 

on myös Robert Arctor tai ”Kuka tahansa”. Lainauksessa romaanin kaikkitietävä kertoja myös 

kyseenalaistaa teoksen päähenkilön identiteetin. Sen vuoksi Warrickin näkemys asettuu 

kyseenalaiseksi. Onko Fred teoksen päähenkilö ja tapahtuuko teoksen kerronta Fredin 

näkökulmasta vai jossakin toisessa todellisuudessa, jonkun muun näkökulmasta? 

Huumepoliisina Fred käyttää sekopukua, joka tekee hänen ulkonäöstään tunnistamattoman, 

jotta poliisiin soluttautuneet rikolliset eivät tunnistaisi häntä. Soluttautuneena hän taas on Bob 

Arctor, huumeidenvälittäjä, jonka tekemisiä Fred poliisina seuraa. Työssään diilerinä Fred-Bob 

joutuu käyttämään huumeita, D-ainetta, ja se johtaa lopulta siihen, että hänen aivojensa 

kemiallinen toiminta sekoaa huumeiden käytön seurauksena ja hänen aivopuoliskonsa alkavat 

kilpailla keskenään. 

     Laitoksella Fred joutuu psykologisiin testeihin. Kun Fred-Bob lähtee poliisi-psykologien 

vastaanotolta, jossa aivolohkojen kilpailutilanne on selitetty hänelle, hän menee poliisilaitoksen 

kanttiiniin syömään. Kanttiinissa laitoksella työskentelevä nainen tunnistaa sekopuku päällä 
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olevan Fred-Bobin Pete Wickman -nimiseksi mieheksi, joka myös työskentelee laitoksella. 

Lopulta Fred-Bob-Peten esimies lähettää hänet Uusi tie -nimiselle huumevieroitusklinikalle 

saamaan hoitoa, ja hoidon lisäksi hän, tietämättään, toimii soluttautuneena huume-etsivänä 

klinikalla. Klinikalla hän saa nimen Bruce. Kirjan päähenkilö on siis työpaikallaan Fred-Pete, 

työssään soluttautuneena Bob, klinikalla hoidossa sekä soluttautuneena Bruce. Toisaalta hän on 

luonnollisesti myös työssään Fredin ja Peten lisäksi Bob ja myöhemmin myös Bruce. Ja 

soluttautuneena hän on Bobin lisäksi myös Fred ja Pete sekä myöhemmin myös Bruce. 

     Bob Arctorin työn kautta saamien persoonien lisäksi hänellä, Fred-Bob-Pete-Brucella on 

myös viides persoona. Tavallinen perheenisä nimeltään Robert Arctor olettaen, että tämä on 

Fred-Bob-Pete-Brucen lähtökohtana olevan henkilön nimi. Eräänä päivänä tämä henkilö lyö 

päänsä kaapin oveen ja tajuaa vihaavansa perhettään ja koko tylsää porvarillista elämää71. 

Niinpä hän ottaa avioeron, hylkää perheensä ja astuu vähitellen synkkään elämään, josta 

puuttuu ydinperhekeskeisen elämän tasaisuus ja varmuus. Teoksen lähtökohdaksi voimme ottaa 

myös olettamuksen, että kirjan päähenkilö on huumekauppias nimeltään Bob Arctor, joka on 

soluttautunut poliisivoimiin ja toimii siellä poliisina nimeltään Fred ja joka... SD:n keskeisen 

subjektin määrittäminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Luonnollisesti voidaan olettaa, että SD 

on kertomus yhdestä selvästi havaittavissa olevasta subjektista, jonka mieli hajoaa, ja tässä 

kontekstissa SD:n päähenkilön hajoava tajunta on paradoksaalisesti kirjaa koossa pitävä voima. 

     SD:n kerronta on pääsääntöisesti subjektiivisen kokemustodellisuuden kerrontaa. Brian 

McHale toteaa kirjassaan Postmodernist Fiction, että postmodernin ja modernin välinen ero on 

siinä, että modernia romaania määrää epistemologinen, todellisuuden tiedostamista koskeva, 

problematiikka ja postmodernia romaania ontologinen, olemista koskeva, problematiikka. 

McHale näkee modernit, epistemologiset romaanit salapoliisiromaaneina, joissa ”rikollinen” 

yritetään paljastaa etsimällä vastauksia erilaisiin kysymyksiin. Postmodernit romaanit pohtivat 

McHalen mukaan todellisuuden rakennetta. Ne yrittävät löytää vastauksen kysymyksiin, mikä 

on maailma ja kuinka monta erilaista maailmaa on olemassa. Jos modernit romaanit olivat 

totuuden etsinnässään salapoliisiromaaneita, niin postmoderneja tekstejä voi pitää 

todellisuuden rakenteen pohdinnassaan science fictionina. (McHale 1987, 9–11) 

                        
71 Freudin mukaan sublimointi on tapa, jolla ihminen käsittelee täyttymättömiä halujaan. Tällä Freud tarkoitti 
halujen ohjaamista yhteiskunnallisesti arvokkaampiin päämääriin. (Eagleton 1997 s. 189) Psykologiassa 
sublimaatiolla tarkoitetaan, vietin purkamista henkisen työn avulla. Kielletyiksi koetut viettiyllykkeet koetut 
viettiyllykkeet muuntuvat sellaisiksi, että ne pääsevät tyydyttämään sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. 
Sublimaatiossa on kolme vaihetta: 1. Viettienergia siirtyy biologisista kohteista ei-biologisiin 2. Toimintaan 
liittyvä emootio menettää seksuaalisen tai aggressiivisen sävynsä 3. Toiminta vapautuu viettijännityksen 
asettamasta pakosta. Älyllistä uteliaisuutta voidaan pitää tirkistelyviettymyksen (skopofilian) jalostumana. 
Sublimaatio on tiedostumatonta ja se edellyttää psyykkistä symbolitoimintoa ja egon kehitys edellyttää 
sublimaatiota. (fi.wikipedia.org/wiki/Sublimaatio) 
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     SD:ssa paradoksaalisesti yhdistyvät ja sekoittuvat modernin epistemologinen ja 

postmodernin ontologinen problematiikka. Teosta pidetään science fiction 

salapoliisiromaanina. Bob Arctorin kokemustodellisuuden vääristymän kautta koko 

havaintojen ulkopuolinen todellisuus osittain häviää. Tarkemmin sanottuna se jakautuu kahtia: 

Bob Arctorin todellisuuteen ja Fredin todellisuuteen. Vaikka Fred ja Bob ovat sama henkilö, he 

eivät ole tietoisia toistensa tekemisestä. Bob Arctorille kuvataan SD:ssa hänen oma välitön 

kokemustodellisuutensa. Holoskannerinnauhalta, Fredinä, Bob Arctor voi jälkeenpäin katsoa, 

mitä hän on kokenut. Bergerin ja Luckmannin todellisuuskäsitystä mukaillen Bob Arctorilla ei 

ole yhtä kiistatonta todellisuutta. Teoksessa kuvataan myös modernistisesti yksilön välitöntä 

kokemustodellisuutta, mutta postmodernistisen subjektin hajoamisen vuoksi tämä 

kokemustodellisuus on kokijalle vieras. Sartren situationaalisuussidonnaisuuden näkökulmasta 

Fred ja Bob näkevät toistensa vain yhdessä situaatiossa muiden jäädessä tuntemattomiksi. 

      Teoksen subjektittomuuden yhdeksi esikuvaksi tai paralleeliksi voi nostaa science fictionin 

uuden aallon ”isänä”, Burroughsin ja Moorcockin lisäksi, pidetyn J.G. Ballardin ja tämän 

teoksen The Atrocity Exhibitionin (1969). Ballardin teos ei ole perinteinen romaani vaan teos, 

joka muodostuu useasta tarinasta. Ballard itse käytti teoksen muodostavista tarinoista termiä 

”condensed novels”, mutta niitä voi paremminkin kuvailla kirjoitettaviksi aiottujen romaanien 

luonnoksiksi tai suunnitelmiksi. Matti Savolaisen mukaan kyseessä olevat tarinat muistuttavat 

välillä elokuvien ottoja tai kohtauksia, ja välillä ne ovat kuin uutispätkiä, joita John Dos Passos 

käytti U.S.A -trilogiassaan. Ballard antoi romaaninsa tarinoille provokatiivisia nimiä, kuten 

You: Coma: Marilyn Monroe tai Plan for the Assassination of Jacqueline Kennedy. Tarinat 

ovat lyhyitä katkelmia, joilla on omat nimensä. Pääkappaleiden tai kappaleet muodostavien 

katkelmien välillä ei ole selvästi havaittavaa jatkuvuutta. Kaikki lineaariset elementit on 

teoksesta radikaalisti poistettu, ja kertomuksen todellisuus on relativistinen. Suurimmassa 

osassa kappaleita voi löytää saman teeman joko eri variaatioina, tai teema on järjestetty uudella 

tavalla. Savolaisen mukaan kirjan voikin aloittaa mistä kohti tahansa. (Savolainen 1990, 122–

123) 

     Vaikka teos on fragmentaarinen, niin samat henkilöhahmot ilmestyvät sen eri kappaleissa. 

Romaanin potilaiden joukossa on yksi mies, jonka epämääräinen identiteetti esiintyy toistuvasti 

teoksessa. SD:ssa Robert Arctorin identiteetti vaihteli Bobin, Fredin, Peten ja Brucen välillä. 

Identiteetin vaihtumisesta huolimatta identiteetin vaihtumisen tunnistaa, se on omalla 

ihmeellisellä tavallaan lineaarista ja loogista. The Atrocity Exhibitionissa epämääräisen 

identiteetin omaavan potilaan muutos tapahtuu ilman mitään selitystä. Hänen nimensä muuttuu 

eri kappaleissa: Travis, Traven, Trabert, Talbert, Travers. Savolaisen mukaan hän on ”nykyajan 



 75 

jokamies”, tavallinen ihminen, joka taistelee selviytyäkseen urbaanissa, teknologisessa 

maailmassa (Savolainen 1990, 123)  

     Heideggeriläisesti ajateltuna Travis eli ”kuka tahansa” on eräänlainen vastine SD:n Bob 

Arctorille, Fredille, kenelle tahansa. Travisin tavoin Arctor menettää mielenterveytensä 

situaatiossaan häntä ympäröivän maailman vaikutuksesta. Travisin identiteetin häilyvyyttä 

kuvataan The Atrocity Exhibitionin diskurssissa hänen nimensä muuttumisella. SD:ssa Bob 

Arctorin identiteetti muuttuu hänen eri rooliensa mukaan. Sekopuvussa hän on Travisin tavoin 

”nykyajan jokamies”, ”Kuka tahansa”, mutta Travisista poiketen hän ei taistele selviytyäkseen, 

vaan hän naamioituu selvitäkseen. 

     Savolaisen mukaan The Atrocity Exhibitionin henkilöt ovat värittömiä. Niissä ei ole 

minkäänlaista syvyyttä, vaan ne toistavat samoja eleitä, hieman niitä varioiden, kappaleesta 

toiseen. Henkilöt katsovat itseään ja toisiaan valokuvista, minkä seurauksena ne muuttuvat 

ihmisistä objekteiksi. Savolaisen mukaan hahmot muuttuvat vähitellen kuviksi itsestään, 

samoin kuin joistakin poliitikoista ja filmitähdistä tulee teknologisen kulttuurimme ikoneita. 

Henkilöt voivat myös katsoa itseään valkokankaalta ja tutkia omaa käyttäytymistään 

simuloidussa ja kokeellisessa tilanteessa. Psykiatri Karen Novotny toteaa teoksessa: ”We´re all 

in the movies”( Ballard 2001 s. 108). Koko teos on kuin yhtä elokuvaa. (Savolainen 1990 s. 

123) Sen rakennekin on kuin suoraan ranskalaisen uuden aallon elokuvasta. Kirja muodostuu 

useasta lyhyestä katkelmasta, joilla ei tunnu olevan yhtään yhdistävää tekijää. Jean Luc 

Godardia lainaten ja soveltaen The Atrocity Exhibitionilla on alku, keskikohta ja loppu, mutta 

ei välttämättä siinä järjestyksessä. SD:ssa holonauhat ovat korvanneet The Atroicity 

Exhibitionin valokuvat. Teoksen hahmot ovat holonauhojen kautta konkreettisesti elokuvassa, 

jota he jälkeenpäin katsovat. Arctor ei Savolaista soveltaen pelkästään muutu kuvaksi itsestään, 

vaan hän lopulta kadottaa holonauhoilla esiintyvän itsensä. 

     SD:ssa teoksen henkilöt eivät ole yhtä värittömiä kuin The Atrocity Exhibitionissa, mutta 

Ballardin teoksen tavoin SD:n henkilöt toimivat ”rooliensa” mukaisesti. Savolainen rinnasti 

The Atrocity Exhibitionin henkilöt elokuvien roolihahmoiksi. SD:n henkilöt voi rinnastaa 

televisiossa esitettävien amerikkalaisten poliisisarjojen roolihahmoihin. Robert Arctor on 

tyypillinen huumepoliisi, joka on soluttautunut rikollisten joukkoon paljastaakseen suuren 

huumeliigan. Donna Hawthorne on Arctorin tyttöystävä, joka juonen kliimaksissa paljastuu 

myös ”hyväksi” eli poliisiksi. Osa poliiseista on korruptoituneita. Barris on ”paha” rikollinen, 

jolle mikään ei ole pyhää. Hänen ainoa tavoitteensa on henkilökohtaisen hyvän tavoittelu 

hinnalla millä hyvänsä, joten hän jättää yhden kaverinsa kuolemaan ja ilmiantaa poliisille 

toisen. Teoksen taustalla olevat henkilöt ovat televisiosarjojen tapaa keitä tahansa, 
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mitäänsanomattomia, hassusti pukeutuvia, ylipainoisia... romaanin henkilöhamot ovat kuin 

sarjoissa näytteleviä karikatyyrejä. Pinnallisesti katsottuna ainoa seikka, joka erottaa A Scanner 

Darklyn tarinan poliisisarjoista, on, että kertomuksen sankari ei kertomuksen lopussa ”ratsasta 

voittajana auringonlaskuun”. 

      Mikä on se todellisuus, josta SD kertoo? Philip K. Dick toteaa teoksen jälkisanoissa: ”I 

myself, I am not a character in this novel; I am the novel”(Dick 1991, 277). Tietyssä mielessä 

Dick on oikeassa. SD on kirjoitettu Dickin 1970-luvulla elämässä todellisuudessa ja teoksessa 

kerrotaan hänen 1960-luvulla elämäänsä todellisuutta, mutta käsityksemme SD:n 

todellisuusmaailmasta alkaa hämärtyä jo tässä vaiheessa. Dick itse tunnustaa, että hän on 

kirjassaan käyttänyt aineistona asioita, joista hän 1960-70-luvulla on lukenut. Tämä toteamus 

liittää romaaniin monta todellisuutta, joista se on riippuvainen.  

     Savolaisen mukaan Ballard sekoittaa The Atrocity of Exhibitionissa toistuvasti todellisuuden 

eri tasoja. Ballardille on olemassa kolme eri todellisuuden tasoa. Yksi on julkisten tapahtumien 

maailma, jossa media televisioruudun kautta ”mimetisoi” ja toistaa maailmalla tapahtuneita 

tragedioita. Toinen on yksityisen ihmisen välitön ympäristö, meitä ympäröivä maailma, johon 

me fyysisesti kuulumme. Todellisuuden kolmas taso on ihmisen mieli. Paikka, jossa nämä 

todellisuuden eri tasot leikkaavat toisensa ja sekoittuvat, on Ballardin mukaan mieli, 

sisäavaruus (inner space). Sisäavaruus on näiden kolmen todellisuuden taso, jonka 

leikkauspisteessä mielikuvat syntyvät. Tässä koordinaatissa syntyy uudenlainen todellisuus. Se 

on erityisesti julkisten tapahtumien maailma, johon kasautuu median tuottama 

informaatiotulva. Se on informaatio, joka lopulta tunkeutuu tajuntaamme. Ballard yrittää The 

Atrocity Exhibitionissa kuvata, kuinka nämä kolme tasoa vaikuttavat ja sekoittuvat luomalla 

ballardiaanisen tajunnanmaiseman, joka on samalla nykyihmisen vääristynyt tietoisuus. 

(Savolainen 1990, 123–124) 

     Ballardin fiktiossa ulkomaailma on usein heijastus sisämaailmasta. Hänen nykyistä 

jokamiestä vainoavat kuvat ydintuhosta, Vietnamin sodan ja muiden taistelukenttien julmuudet 

ja poliittisten hahmojen ja filmitähtien kuvat. Kasvavalla nopeudella tiede ja teknologia 

sanelevat kielen, jota me puhumme ja jolla me ajattelemme, ja se saa meidät näkemään ja 

kohtelemaan muita ihmisiä tieteellisillä ja teknologisilla käsitteillä. Ballardin henkilöt 

muuttuvat ulkoisesti tieteen ja tekniikan kuvien kaltaisiksi. Ulkoinen maisema on Ballardille 

meidän fyysisen olemisemme jatketta. Aivojen hermoradat ja ruumiin luurangon rakenne 

muotoilevat sitä. Ballard toistuvasti sekoittaa erityiskielten sanoja ja käsitteitä keskenään. Hän 

käyttää teknologista jargonia kuvatakseen ihmisen fysiologiaa ja sekoittaa matemaattista 

käsitteistöä lääketieteen kieleen. (Savolainen 1990, 124) SD:ssa Fred on ballardilaisittain 
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ajateltuna kuva kasvottomasta nykyihmisestä. Teoksen lainaukset Bulletin of the Los Angeles 

Neurological Societiesista ja Scientific Americanasta ovat Dickin käyttämää ballardilaista 

ironiaa siitä, miten järjetöntä tieteellinen teksti voi olla. 

     Savolaisen mukaan Ballardilla surrealismin kuvat ovat sisäavaruuden ikonografiaa. 

Alkuperäisen surrealismin ja Ballardin harjoittaman surrealismin välillä on kuitenkin suuri ero. 

Se mitä surrealistit tekivät aikanaan pienessä mittakaavassa, harjoitetaan nykyään 

maailmanlaajuisesti. Me törmäämme todellisuuden ja fiktion sekasortoon joka kerta, kun me 

avaamme television tai selaamme lehteä. Ballardin mukaan surrealismin tekniikoilla on 

erityinen merkitys nykyaikana. Kun meitä ympäröivät fiktiiviset elementit ovat 

moninkertaistuneet siihen pisteeseen, että on melkein mahdotonta erottaa, mikä on `oikeaa´ ja 

mikä ̀ väärää´, niin kyseessä olevilla käsitteillä ei enää ole mitään merkitystä. (Savolainen 1990, 

124–125) 

      SD:ssa lainataan suoraan Francois Villonia. Villon eli 1400-luvun Ranskassa. Hän oli 

murhaaja, varas, parittaja ja jäsen siinä veijareiden, kerjäläisten ja varkaitten ammattikunnassa, 

joka piti yhteyttä kautta koko Ranskan. Hän oli kuin kotonaan ilotyttöjen, parittajien ja 

rikollisten maailmassa. Runoissaan Villon kuvailee keskiaikaista Ranskaa, maailmaa, jossa 

elämä on lyhyt ja kiihkeä, ja kuolema aina lähellä; nälkäkuolema, ruttokuolema tai hirsipuu. 

(Hertel – Lönnroth 1985, 328-331). Villonin runoissaan kuvailema todellisuus on kuin allegoria 

Philip K. Dickin yli 500 vuotta myöhemmin SD:n luomaan todellisuuteen. Villon, rikoksilla, 

huijauksilla ja muilla yhteiskunnallista päivänvaloa kestämättömillä teoillaan itsensä elättävä 

runoilija, on eräänlainen protagonisti 500 vuotta myöhemmin Philip K. Dickin SD:ssa 

kuvailemille henkilöille, joiden sanavarastoon eivät myöskään sanat ”oikeus” ja ”rehellisyys” 

kuulu. Villonin todellisuudelle on myös ominaista turvattomuus ja kahtiajakautuneisuus. 

SD:ssa amerikkalainen keskiluokka voi yötä päivää tehdä ostosmatkoja suuriin hyvin 

vartioituihin ostoskeskuksiin, joihin pääsee vain, jos omistaa luottokortin. Villonin Ranskan 

tavoin Los Angelesin kaduilla naiset voidaan raiskata milloin tahansa. Oikeus on sekä Villonin 

runoissa että Dickin teoksessa rikkaiden etuoikeus. Sekä Dickin että Villonin tuovat 

teksteissään esille sen, kuinka heidän aikansa yhteiskuntajärjestelmät olivat ajautuneet kriisiin. 

      Lisää todellisuuksia Dick tuo kirjaansa lisäämällä siihen suoria ja epäsuoria lainauksia. 

Heinrich Heinen kautta teoksessa ei puhu ainoastaan Heine, vaan myös 1800-luvun Saksan 

todellisuus kuultaa Heinen säkeiden takaa. Heine, joka oli taitava yhteiskuntakommentaattori, 

pilkkasi runoissaan saksalaisten poroporvarillisuutta ja kansallista omahyväisyyttä. (Heine 

1904, XI; Lund 1989, 84-5; Henrikson 1991, 275). SD:a Philip K. Dick kritisoi puolestaan 

amerikkalaista yhteiskuntaa ja sen kahtiajakautuneisuutta A- ja B-luokan kansalaisiin. Heinen 
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säkeissä viitataan Atlakseen, joka antiikin Kreikan mytologian mukaan joutui rangaistukseksi 

kannattelemaan maailmaa olkapäillään. Viittauksen kautta SD:n todellisuuteen sekoittuu 

antiikin Kreikan demokraattinen todellisuus, jossa todellisuudessa demokratia tarkoitta pientä 

osaa Ateenan vapaista, valtaapitävistä miehistä, naisten, orjien ja lasten palvellessa näitä. 

Heinen lainaus on SD:n lopussa, kun Robert Arctor on muuttunut Bruceksi, joka keskustelee 

Uudessa tiessä Thelma -nimisen lapsen kanssa mustavalkoisesta sudesta ja yhtäkkiä hän tajuaa, 

että Thelma on vammainen: ”Ich unglücksel´ger Atlas! Eine Welt, Die ganze Welt der 

Schmerzen muss ich tragen, Ich trage Unerträgliches, und brechen Will mir Herz im Leibe. 

(Ma kovanonnen Atlas! Maailmaa, Mun kantaa täytyy näin, maailmaa tuskain, Mun taakkani 

on suunnaton, en kestä, vaan sydän murtuu multa.” (Dick 1991, 261; Heine 1957, 68) 

Kovanonnen Atlaksen tavoin Bob Arctor kantaa SD:a suunnatonta taakkaa eikä lopulta kestä 

sitä. 

      1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun todellisuus tunkeutuu SD:n Goethen Faustin kautta. 

Goethen teoksessa Faust myy sielunsa paholaiselle saadakseen täydellisen vapauden. Robert 

Arctor hokee katkelmia Faustista lopullisen sekoamisen alkaessa. Arctorin portti vapauteen 

ovat huumeet. Arctor on vapautumassa sielu(i)staan, jonka hän on myynyt sekä yhteiskunnalle 

että sitä vastustavalle huumehouruiselle alakulttuurille. Taksissa istuessaan Arctor toteaa: ”Was 

grinsest du mir, hohler Schädel, her?/ Als dass dein Hirn, wie meines, einst verwirret/ Den 

leichten Tag gesucht und in der Dämmrung schwer,/ Mit Lust nach Wahrheit, jämmerlich 

geirret”( Dick 1991, 179; Goethe 1999, 39). Lainaus on kohtauksesta, jossa Faust on 

kammiossaan ja surkuttelee ihmiselon turhuutta ja sitä olemassaolon tuskaa - Heideggerin 

Angstia tai Sartren l´angoissea, joka Sartren eksistentialismin mukaan luonnehtii syvällisesti 

koko inhimillisen olemisen perusluonnetta - jota maailmaan kahlittu ihminen on aina tuntenut. 

Faust tuntee olevansa pulassa, hän haluaisi laajentaa inhimillisen nautinnon, tietämisen ja 

mahdin piiriä, mutta hän tuntee epäuskoa niihin tieteisiin, joita hän on yliopistoissa opiskellut 

ja opettanut. Faust on sekä väsymätön että rauhaton. Hän ei pysty nauttimaan urastaan ja 

saamastaan arvostuksesta, vaan hän edelleen janoaa kaikkea tätä. Goethen Faust kuvastaa 

inhimillistä uhmahenkeä ja valistuksesta tuttua vapauden ja äärettömyyden kaipuuta. Samalla 

Faust katsoo takaisin keskiajalle, jolloin rationaalinen tietämys ja musta magia kulkivat käsi 

kädessä. Lainauksessa Faust puhuu ontosta kallosta, joka irvistää hänelle. Keskiaikaisen 

symboliikan mukaan kallo muistuttaa Faustia kuolemasta, kuolevaisuudesta. Faustin sanat 

viittaavat todennäköisesti Tanskan prinssiin Hamletiin, joka Shakespearen näytelmässä Hamlet 

pitää kädessään pääkalloa ja pohtii olemassaoloa. Tulkintani mukaan Goethe viittaa 

lainauksessa Hamletin sekoamiseen ja samalla myös kuvaa Faustin mielenterveyden 



 79 

horjumista. (Koskenniemi 1932, 301, 304; Øhrgaard 1987, 190–196.´; von Wright 1987, 29–

30, 50, 52.) Goethen lainauksella, SD:n kontekstissa, rinnastetaan kahden 

maailmankirjallisuuden tunnetuimman hahmon mielen järkkyminen Robert Arctorin mielen 

järkkymiseen. Hivenen ironista lainauksessa on se, että Hamlet ja Faust ovat näytelmiä ja 

Arctor on lähes näyttelijä (actor). Lainaus samalla tuo SD:n ripauksen 1700-luvun lopun ja 

1800-luvun alun Saksan todellisuutta ja 1500-luvun lopun ja 1600-luvun alun Englannin 

todellisuutta. 

     Kolmas saksalainen teos, jota SD:ssa lainataan, on Beethovenin Fidelion libretto. Erkki 

Aarnin mukaan ”Fidelio on suurenmoinen ihmisarvon, oikeuden ja vapauden julistus” (Aarni 

1996, 26). SD:n kontekstissa libretosta tekee mielenkiintoisen sen tausta. Alkuperäisen tekstin 

on kirjoittanut libretisti Jean Nicola Bouillyn (1763-1842). Sen pohjalta Joseph Sonnleithner 

teki ensimmäisen version, Stephen von Breuningen teki toisen ja lopulta Georg Friedrich 

Treitschken teki kolmannen ja lopullisen version. SD:ssa Robert Arctorin toistamat katkelmat 

hyppivät skitsofreenisesti eri libreton versioiden välillä. (Bacon 1995, 228, 271; Klein 1976, 

318; Matthews 1991, 51, 54, 70) 

     Fred on psykologien luona kuulemassa testien tuloksia. Fred pohtii, milloin maailma näyttää 

oikealta ja milloin pelikuvalta: 

 

--- Wie kalt ist es in diesem unterirdischen Gewölbe! Das ist natürlich, 
es ist ja tief --- 
 
LEONORA Kuinka kylmää täällä maanalaisessa holvissa onkaan. 
ROCCO Tottakai, olemme niin syvällä. (Dick 1991, 215; 

Beethoven, 23) 
 

Fred toistaa saman lainauksen uudestaan jutellessaan myöhemmin Hankin kanssa. Tällä 

kerralla Fred on osannut jaotella vuorosanat oikein. Fred on poistumassa ruokalasta ja miettii, 

että hän ei enää ikinä näe Arctoria, Luckmania, Jerry Fabinia, Charles Freckiä eikä Donna 

Hawthornea: 

 

--- ”Ich seh´, wie ein Engel im rosingen Duft/Sich tröstend zur Seite mir 
stellet,”--- 
 
Ja eikö jo tuolla kuin enkeli näy, 
hän siunaten luokseni kulkevan näyttää! (Dick 1991, 219; Beethoven, 
23) 
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Fred pohtii, kuinka hänen isosetänsä on kuollut ja kuinka hän oli kuullut nuo sanat 

saksalaissyntyisen isosetänsä laulaessa talossa tai lukiessa ääneen. Teoksen aikaisemmassa 

vaiheessa Fred kertoi Hankille, että Arctor on Walesista: 

 

Gott! Welch Dunkel hier! O grauenvolle Stille! 
Od´ist es um mich her. Nichts lebet auszer mir… 
 
God, how dark it is here, and totally silent. 
Nothing but me lives in this vacuum… 

 
FLORESTAN  Ah! Niin synkkää on! 
   Voi hiljaisuutta haudan! 
   Autius ympäröi, 
   Ei, ei ainuttakaan näy (Dick 1991, 219; Beethoven, 
22) 
 

Fred on edelleen Hankin kanssa ja Hank ehdottaa Fredille, että Fred voisi ajaa San Bernandinon 

vuorille ja olla siellä niin kauan, kunnes Fredin sairaus on ohi. Fred kysyy, että entä jos se ei 

ole ikinä ohi ja ajattelee, että ajamaan mihin.: 

 

Ein Engel, der Gattin, so gleich, der führt mich zur 
Freiheit ins himmlische Reich 

 

Lainaus on muutettu version Beethovenin libreton kohdasta ”Ich seh´, wie ein Engel im…“, 

jota Arctor hoki hieman aikaisemmin. Libretosta kirjoitettiin monta versiota, ja Arctorin, Fredin 

mielessä ne menevät sekaisin. 

      Teoksen nimi A Scanner Darkly viittaa omalla skitsofrenisella tavallaan kahteen suuntaan: 

Raamattuun ja DS:n seitsemänteen lukuun. Teoksen nimen suhdetta Laingin edellä mainittuun 

teokseen käsittelen työni loppuosassa. Uudessa testamentissa Paavalin ensimmäisessä kirjeessä 

korinttilaisille 13 luvussa ja jakeissa 11-12 (I Corinthians Chapter 13: 11–12) sanotaan: 
 

11 When I was a child, I spake as a child, 
I understood as a child, I thought as a 
Child: but when I became a man, I put 
Away childish things. 
12 For Now we see through a glass, darkly; 
but then face to face; now I know in part; 
but then shall I know even as also I am 
known. (Holy Bible 1904, 796; Raamattu 1992, 226)72 

                        
72 11 Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, olen 
jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen. 12 Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin 
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Paavalin kirjeen 12. jakeessa Paavali vertaa toisiinsa lasta, jolla on lapsen mieli ja aikuista, joka 

käyttäytyy aikuisen tavoin. SD:n loppusanoissa Dick vertaa itseään ja ystäviään lapsiin, jotka 

leikkivät vaarallisella tiellä, kun he 1960-luvulla viettivät huumehoureista elämää. Paavalin 

kirjeen 11. jakeen vastaisesti he eivät aikuisina jättäneet taakseen lapsenomaista ajattelua ja 

toimintaa. Kahdennessatoista jakeessa Paavali kuvaa sitä, kuinka epäselvästi me näemme 

kuvajaisemme, joka heijastuu peilistä. Raamatun selitysten mukaan Paavalin kuvastin ei ole 

peili, joita tuohon aikaan ei ollut, vaan jonkinlainen hiottu astia, jonka pohjasta saattoi nähdä 

hämärän, himmeän ja vääristyneen heijastuksen 

kasvoistaan(http://www.iwn.fi/kansanlahetys/saarna2.html). Patricia S. Warrickin mukaan 

teoksen nimi viittaa Paavalin kirjeen tähän kohtaan. Warrickin mukaan Dick käytti 

ensimmäisen kerran kyseistä Raamatun kohtaa romaanissaan The Cosmic Puppets (1957), jossa 

tarinan kaupungin asukkaat näkivät kaupungissa tapahtuvan hyvän ja pahan taistelun ”through 

a glass darkly”. (Warrick 1987, 98) Bob Arctor on kuullut SD:ssa, että hänen aivonsa ovat 

tuhoutuneet huumeidenkäytön seurauksena: 
 

”it is as if one hemisphere of your brain is perceiving the world as reflected in a 
mirror. Through a mirror. See? So left becomes right, and all that that implies. And 
we don´t know yet what that does imply, to see the world reserved like that. 
Topologically speaking, a left-hand glove is a right-hand glove pulled through 
infinity. 
   “Through a mirror,” Fred said. A darkened mirror, he thought; a darkened 
scanner. And St. Paul meant, by a mirror, not a glass mirror-they didn´t have those 
then-but a reflection of himself when he looked at the polished bottom of a metal 
pan. Luckman, in his theological readings, had told him that. Not through a 
telescope or lens system, which does not reverse, not through anything but seeing 
his own face reflected back up at him, reversed-pulled through infinity. Like they´re 
telling me. It is not through glass but as reflected back by a glass. And that reflection 
that returns to you: it is you, it is your face, but it isn´t. And they didn´t have cameras 
in those old days, and so that´s the only way a person saw himself: backward. (Dick 
1991, 212) 
 

Ironista Fredin pohdinnassa on, että kun hänellä on sekopuku päällään, hänen kasvonsa 

näyttävät siinä “epämääräisen hämäriltä”. (vague blur) (Dick 1991, 22) Lainauksessa Fred 

toteaa, että kun Paavali näki kuvansa heijastuneena kiillotetun metalliastian pohjasta, hän näki 

sen hämärästi. Fredin katsoessa itseään peilistä, hän näkee itsensä hämärästi. 

 
 

                        

näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut 
täydellisesti tuntee. 
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3.2. Bob Arctorin pirstoutunut minuus 
 

      SD:n alussa Bob Arctor on ontologiselta perusrakenteeltaan terve yksilö, joka kokee 

olevansa kirjan miljöössä, Kaliforniassa vuonna 1994, todellinen, elävä, kokonainen ja jatkuva 

henkilö. Arctor työskentelee huumepoliisina Orange Countyn huumetoimistossa ja terveen 

yksilön tavoin kykenee hoitamaan työnsä ja solmimaan suhteita muihin ihmisiin, jotka hän 

kokee yhtä todellisiksi, eläviksi ja kokonaisiksi kuin itsensäkin. Bobin poliisintyössä on 

kuitenkin asia, joka tekee hänen ontologisesta perustastaan poikkeavan. Kyseinen asia on 

sekopuku (scramble suit), jota Bob Arctor työssään käyttää. Sekopukua käyttäessään Arctor on 

Fred, ja hänen ulkomuotonsa puvussa on epämääräisen hämärä. Sekopuku on Bell 

laboratorioiden keksintö, jonka yhtiön työntekijä S.A.Powers vahingossa keksi. Powers oli 

ottanut ruiskeen ehdollisia refleksejä estävää ainetta, ja sen seurauksena hän joutui tilaan, jossa 

hän näki hohtavan valoilmiön, hurjasti etenevän montaasin, jonka hän kuvitteli koostuvan 

moderneista abstrakteista maalauksista. Dick kirjoittaa Powersin kokemuksesta SD:ssa : 
 

   For about six hours, entranced, S.A. Powers had watched thousands of Picasso 
paintings replace one another at flashcut speed, and then he had been treated to Paul 
Klees, more than the painter had painted during his entire lifetime. […] when 
Kadinsky paintings began to harass him, he recalled that the main art museum at 
Leningrad specialized in just such nonobjective moderns, and decided that the 
Soviets were attempting telepathically to contact him. 
   In the morning he remembered that a drastic drop in the GABA fluid of the brain 
normally produced such phosphene activity; nobody was trying telepathically, with 
or without microwave boosting, to contact him. But it did give him the idea for the 
scramble suit. Basically, his design consisted of a multifaced quartz lens hooked to 
a miniaturized computer whose memory banks held up to a million and a half 
physiognomic fraction-representations of various people: men and women, 
children, with every variant encoded and then projected outward in all directions 
equally onto a superthin shroudlike membrane large enough to fit around an average 
human. 
   As the computer looped through its banks, it projected every conceivable eye 
color, hair color, shape and type of nose, formation of teeth, configuration of facial 
bone structure–the entire shroudlike membrane took on whatever physical 
characteristics were projected at any nanosecond, and then switched to the next. 
Just to make his scramble suit more effective, S.A. Powers programmed the 
computer to randomize the sequence of characteristics within each set. […] 
   In any case, the wearer of a scramble suit was Everyman and in every combination 
(up to combinations of a million and a half sub-bits) during the course of each hour. 
(Dick 1991, 22–23) 

 

Sekopuku päällä puvun kantaja on Everyman, kuka tahansa. Heideggerin das man. Powersin 

kokemus on kuin LSD-trippi. Sekopuku tekee huumepoliiseista tunnistamattomia. Tämä tekee 
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Arctorin ontologisesta perustasta poikkeavan. Sartren eksistentialismin näkökulmasta Robert 

Arctor on omassa tietoisuudessa, omana itsenään oleva-itselleen. Sekopukuisena poliisina, 

Fredinä, Arctor ei enää ole oleva-itselleen, vaan hän on Sartren eksistentialismin näkökulmasta 

oleva-itsessään. Ilman sekopukua Arctorin eksistenssi (olemassaolo) edeltää hänen 

essentiaansa (olemus). Fredinä hänen essentiansa taas edeltää hänen eksistenssiään. Fredinä, 

olevana-itsessään Arctor ei voi vakuuttaa omaa itseään itselleen toteamalla, että minä en ole 

tuo toinen. Tosiasiassa, Sartren argumentaation vastaisesti, Fred on tuo toinen. Hän on 

Everyman, das man eli ”Kuka tahansa”. Sartrelaisen näkemyksen mukaan Arctorin 

sekopuvussa kokema muutos olevasta-itselleen olevaksi-itsessään on vain huonoa uskoa. 

Sartren mukaan tekeytyminen olevaksi-itsessään (itsensä esineellistäminen) on huonoa uskoa. 

Itsensä esineellistämisessä tietoisuus pakenee omaa vapauttaan tekeytymällä olevaksi-

itsessään. Näin vapaus ja ahdistus katoavat, koska nyt tietoisuus on kuin materiaalisen 

maailman objekti, joka on ulkoisten voimien armoilla. Tietoisuus muuttaa itsensä esineeksi, 

jolla ei ole valintaa, mutta näin tehdessään se epäsuorasti todistaa, että sillä on valinta, jonka se 

näennäisesti työntää ulkopuolelleen. Tekeytyminen olevaksi-itsessään on Sartren mukaan 

huonoa uskoa, koska tietoisuus ei voi olla objekti. Tietoisuus voi tekeytyä sellaiseksi, mutta 

vain oman valintansa kautta. (Sartre 2003, 70–95; Saarinen 1983, 62, 201–203) Laingilaisen 

ajattelun mukaan sekopuvun muuttaessa Arctorin kasvottomaksi Frediksi muuttaa hän (Laing 

1990a, 39) itsensä esineeksi, jolla ei ole valintaa, mutta paradoksaalisesti kasvottomaksi 

muuttuessaan hän epäsuorasti todistaa, että hänellä on vapaus valita. Näennäisesti valinta on 

kuitenkin Arctorin ulkopuolella, mutta kuten SD:n kohtaus Anaheimein Lions Clubilla osoittaa, 

Arctorilla on radikaali vapaus vastustaa tätä valintaa. Tietoisuus ei kuitenkaan voi olla esine tai 

olio-itsessään. Se voi tekeytyä objektiksi, mutta ainoastaan oman valintansa kautta. 

     Kun Arctor naamioituu, hän ei tee sitä sen vuoksi, että hän voisi soluttautua rikollisten 

joukkoon, kuten soluttautuneet poliisit normaalisti tekevät. SD:n maailmassa rikolliset ovat 

soluttautuneet poliisien joukkoon, joten ironisesti jokaisen poliisin on pidettävä työpaikallaan 

päällä sekopukua, jotta soluttautuneet rikolliset eivät tunnistaisi heitä. Salapoliisiromaanin 

näkökulmasta naamioitumisen motiivi eroaa ontologiselta rakenteeltaan lajityypin traditiosta. 

Psykiatrisesta näkökulmasta Bob Arctor on kuitenkin romaanin alussa terve yksilö, joten hänen 

psyykkeensä kestää sekopuvun käytöstä aiheutuvat sosiaaliset, eettiset, henkiset ja biologiset 

vaikutukset. Hän uskoo hairahtumatta omaan minuuteensa sekä toisten yksilöiden identiteettiin. 

      Sartren mukaan myös vilpittömyys on huonoa uskoa. Vilpittömyyttä pohtiessaan Sartre 

toteaa, että tietoisuus on aina sidottu huonoon uskoon. Tämä seuraa siitä, että tietoisuus ei voi 

mitenkään tavoittaa itseään. Mitään minuutta ei Sartren mukaan ole olemassa. Vilpittömyys 



 84 

itselleen tarkoittaisi, että henkilö on kokonaan sitä mitä hän on, mutta tämä on kuitenkin 

mahdotonta, koska vilpittömyys edellyttäisi, että minän tulisi objektivoida itsensä voidakseen 

havainnoida itseään subjektina. Tietoisuus ei kuitenkaan voi Sartren mukaan tavoittaa 

subjektiivisinta itseään. Ei edes olemalla vilpitön. Tietoisuus ei Sartren mukaan voi samalla olla 

sekä objekti että subjekti. Vilpittömyys itselleen on Sartren mukaan jatkuvaa inventaariota 

itsestä ja samalla jatkuvaa yritystä erottaa itsensä itsestään. Näin vilpittömyys on pakoa ja 

samalla huonoa uskoa. Se on itsepetosta ja oman valinnan ja vastuun kiertämistä. 

Vilpittömyyteen vetoaminen on teeskentelyä ja oman eksistentiaalisen luonteen peittämistä 

itseltä. (Sartre 2003, 70–95; Saarinen 1983, 212–215)  

      Fredinä Bob Arctor on kuin John Wilkes Booth –niminen simulantti Philip K. Dickin 

kirjassa We Can Build You (1972). John Wilkes Booth on simulantti 1800-luvulla eläneestä 

Abraham Lincolnin murhanneesta näyttelijästä. Sartrelaisittain simulantti John Wilkes 

Boothista on John Wilkes Booth, vaikka hän ei kirjassa murhaa Abraham Lincoln -simulanttia. 

Jos John Wilkes Booth toimisi juuri samalla tavalla kuin hänen esikuvanaan ollut John Wilkes 

Booth ja murhaisi Abraham Lincoln –simulantin, niin se paljastaisi Sartren vilpittömyyteen ja 

rehellisyyteen liittämän itsepetoksen. Näin John Wilkes Booth siirtää vastuun ja valinnan pois 

itseltään jollekin abstraktille menneelle minälle, jonka teot määräisivät, mitä hänen on tehtävä 

ja toimittava. Tässä tapauksessa John Wilkes Boothin ohjenuorana toimisi edesmenneen John 

Wilkes Boothin henkilöhistoria. Vilpittömyys on Sartren mukaan ainoastaan tekosyy. Se on 

huonoa uskoa ja yritys vetäytyä vastuusta. Minä, jolle ollaan vilpittömiä, ei ole etukäteen ja 

ulkoapäin annettu, vaan se on olemassa henkilön itsensä valinnasta. Seuratessaan Bob Arctoria 

holoskannerista Fred on sartrelaisittain vilpitön. Nauhoja katsoessaan hän on sekä katsova 

subjekti ja katsomisen kohteena oleva objekti. Katsoessaan nauhalta Bob Arctoria, itseään, Fred 

yrittää erottaa itsensä itsestään. Fredille vilpittömyys on pakoa, itsepetosta, oman valinnan ja 

vastuun kiertämistä ja sartrelaisittain huonoa uskoa. Fredin toiminta on Sartren mukaan 

teeskentelyä ja oman eksistentialistisen luonteen peittämistä itseltään. 

      Bob Arctorin ongelmat kuitenkin alkavat, kun hänen ”primaari ontologinen 

turvallisuutensa” alkaa heiketä. Robert Arctorin pelot ja vaaran tuntemukset voidaan selittää 

hänen primaarisen ontologian epävarmuudesta käsin. (Laing 1990a, 39–40) Romaanin alussa 

Robert Arctor tuntee olevansa ontologisesti turvassa oleva yksilö, mutta romaanin edetessä 

eksistentiaalinen epävarmuus saa hänessä vallan. Eksistentialistisen epävarmuuden taustalla on 

Arctorin käyttämä huume Substance D, jota valmistetaan kukasta, jonka nimi on enteellisesti 

Mors ontologica, olevaisuuden, olemisen kuolema. (Warrick 1987, 161) Huumeen käytön 

lopputulos Bobin aivoissa on Fittingin sanoin:” ´bilateral dycfunction´ in the brain´s two 
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hemispheres (Fitting 1983 s. 102)”. Arctorin aivot jakautuvat kahteen kilpailevaan puoliskoon, 

ja se synnyttää Bobin skitsofrenian. (Fitting 1983, 102; Warrick 1987, 160) Skitsofrenian oireet 

tulevat ensimmäisen kerran esiin Fredin pitäessä puhetta Anaheimin Lions Clubissa. Dick 

kirjoittaa: 
 

”Each day,” Fred, Robert Arctor, whatever, said, ”this disease takes its toll of us. 
By the end of each passing day the flow of profits–and where they go we–” He 
broke off. For the life of him he could not dredge up the rest of the sentence, even 
though he had repeated it a million times, both in class and at previous lectures. 
   […] 
   They didn´t notice any difference, he noticed, even though he had dropped the 
prepared speech and was wandering on, by himself, without help from the PR boys 
back at the Orange County Civic Center.  
[…] 
In the headphone of his scramble suit a tinny voice said, ”I think you´d better go 
back to the prepared text, Fred. I really do advise it.” 
   Into his throat mike, Fred, Robert Arctor, whatever, said, ”I forget it.” Only his 
superior at Orange County GHQ, which was not Mr. F., that is to say, Hank, could 
hear this. This was an anonymous superior, assigned to him only for this occasion. 
(Dick 1991, 26–27) 
 

 

Puhe on valmiiksi kirjoitettu ja Fredille tuttu, mutta yllättäen hän ei muista, mitä hänen 

käsikirjoituksen mukaan pitäisi sanoa. Arctorin ontologinen perusta alkaa horjua kesken 

puheen. Hetken aikaa Arctor miettii, kuka hän oikein on. Hän tuntee ristiriitaa Fredin ja Fredin 

edustaman instanssin eli huumeyksikön välillä. 

      Kuten edellä jo tuli esiin, Laingin mukaan mieleltään terve yksilö kokee olevansa 

maailmassa todellinen, elävä ja kokonainen. Jos näin ei ole, yksilön ontologinen perusrakenne 

ei ole kunnossa. Romaanin alussa Bob Arctor on, sekopuvun kautta, ”skitsofreenisesta” 

työstään huolimatta psyykkisesti terve yksilö. Terveen yksilön lailla hän pystyy helposti 

vaihtamaan rooliaan Arctorista Frediin.  

      Temaattisesti skitsofrenia on läsnä SD:ssa romaanin alusta asti. Kuin temaattisena 

prologina skitsofreniaan romaani alkaa kertomuksella Jerry Fabinista. SD:n alussa kuvataan, 

kuinka kuvitteelliset lehtikirvat vainoavat Jerry Fabinia. Jerry viettää päivät huoneistossa, jonka 

ikkunat hän on peittänyt metallivärillä, jotta auringonvalo ei pääse huoneistoon. Fredin asuntoa 

valaisevat ainoastaan spottivalot, jotka luovat vaikutelman siitä, että aika on pysähtynyt. Jerryn 

päivät kuluvat kirvoja lasipurkkiin keräillen, ja hän käy säännöllisesti suihkussa pesemässä 

kirvat pois itsestään. Arctorista poiketen Jerry Fabin kokee minuutensa epätodelliseksi. Hänen 

ontologinen perustansa ei ole kunnossa. Muu maailma ei voi auttaa häntä siinä, että kirvat 
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vainoavat häntä, joten hän yrittää eristäytyä muusta maailmasta. Psykiatrisesta näkökulmasta 

katsottuna psykoottiseen tilaan johtaneen skitsofreniansa vuoksi Jerry Fabin on menettänyt 

itseytensä. Hän on kuollut. Hän on mitätöinyt oman ajallisen jatkuvuutensa ”pysäyttämällä 

ajan”. Hän on tehnyt kodistaan suuren terraarion ja samalla sulkenut muun maailman talonsa 

ulkopuolelle. Hän on enää olemassa kirvojen aiheuttaman ”vainon” kautta. 

      Vanhoissa science fiction -elokuvissa uhka tuli ulkoavaruudesta (from outer space), mutta 

Jerryn tapauksessa hänen vihollisensa tulee hänen päänsä sisältä, ”sisäavaruudesta” (from inner 

space). Ainoa huoli ”ulkomaailmasta”, minkä Jerry Fabin enää kokee, on huoli koirasta. Jerry 

kokee, että kirvat vainoavat myös sitä. Psykiatrisesta näkökulmasta Jerryn sisäinen eheys on 

kadonnut skitsofrenian aiheuttaman hallusinaation takia. Ainoa tunne, jonka Jerry enää tuntee, 

on kirvojen aiheuttama fyysinen kipu. Mielessään Jerry ei enää tunne maailmaa ”turvalliseksi” 

eikä hän enää koe olevansa turvassa edes ”itsessään”. Jerryn kuvittelemien kirvojen, 

todellisuudessa maailman, jatkuva hyökkäys aiheuttaa hänelle jatkuvaa kipua. Psykiatrisesta 

näkökulmasta Jerryn maailmankuvansa on vääristynyt, eikä hän enää kykene hakemaan apua 

tilanteeseensa muilta ihmisiltä, koska metafyysisen turvattomuutensa vuoksi hän keskittyy 

ajattelemaan enemmän oman tilansa lievittämistä kuin muita ihmisiä. (Laing 1990a, 41–42) 

Jerryn sairauden kuvaus saa lopulta kafkamaisia piirteitä. Dick kirjoittaa SD:ssa: 

 

   Anyhow, Bob Arctor thought, we won´t have to keep sweeping aphids out of the 
house after Jerry´s been by to visit. He felt like laughing, thinking about it; they 
had, once, invented a routine–mostly Luckman had, because he was good at that, 
funny and clever–about a psychiatric explanation for Jerry´s aphid trip. It had to, 
do, naturally, with Jerry Fabin as a small child. Jerry Fabin, see, comes home from 
first grade one day, with his little books under his arm, whistling merrily, and there, 
sitting in the dining room beside his mother, is this great aphid, about four feet high. 
His mother is gazing at it fondly. 
   ”What´s happening?” little Jerry Fabin inquires. 
   ”This here is your older brother,” his mother says, ”who you´ve never met before. 
He’s come to live with us. I like him better than you. He can do a lot of things you 
can’t.” 
   And from then on, Jerry Fabin´s mother and father continually compare him 
unfavorably with his older brother, who is an aphid. As the two of them grow up, 
Jerry progressively gets more and more of an inferiority complex–naturally. 
After high school his brother receives a scholarship to college, while Jerry goes to 
work in a gas station. After that this brother the aphid becomes a famous doctor or 
scientist; he wins the Nobel Prize; Jerry´s still rotating tires at the gas station, 
earning a dollar-fifty an hour. His mother and father never cease reminding him of 
this. They keep saying, 
   ”If only you could have turned out like your brother.” 
   Finally Jerry runs away from home. But he still subconsciously believes aphids 
to be superior to him. At first he imagines he is safe, but then he starts seeing aphids 
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everywhere in his hair and around the house, because his inferiority complex has 
turned into some kind of sexual guilt, and the aphids are a punishment he inflicts 
on himself, etc. (SD 67–68.) 

 

Jerryn ystävien ”kvasifreudilainen” analyysi Jerryn mielisairauden syistä on eräänlainen 

käänteinen versio Kafkan novellista Metamorfoosi. Kafkan novellissa syöpäläiseksi muuttunut 

mies lopulta kuolee, koska hänen perheenjäsenensä hylkäävät hänet hänen vastenmielisen 

ulkomuotonsa vuoksi. Jerryn tapauksessa hänen vanhempansa suosivat Jerryn ”kirva veljeä” 

Jerryn sijaan. 

      SD:ssa Jerry ei enää pysty tuntemaan metafyysistä perusturvallisuutta eikä hän enää osaa 

toimia normaalissa arjessa. Hän kokee sen alituiseksi ja murskaavaksi uhaksi. Selvitäkseen 

arkipäiväisistä tapahtumista hän kehittää oman todellisuuden, maailman, jossa hän pystyy 

toimimaan omien, ulkopuolisten silmissä epänormaalien, lainalaisuuksiensa avulla. Vähitellen 

tästä maailmasta tulee aina vaan merkityksellisempi hänelle, kunnes Jerry kokonaan hylkää 

arkitodellisuuden ja siirtyy itse luomaansa todellisuuteen. 

      Jerry Fabinin kohtalo on lyhennelmä SD:sta. Jerryn kautta romaani paljastaa, mikä on Bob 

Arctorin kohtalo. Romaanin edetessä Bob Arctorkaan ei enää pysty kokemaan olemassaoloaan 

todelliseksi eikä itsenäisyyttä ja minuutta ilmeiseksi. Jerry Fabinin tavoin Arctor alkaa 

vähitellen etsimään keinoja ollakseen todellinen, pysyäkseen elävänä ja saadakseen muut 

ihmiset vaikuttamaan eläviltä. Pystyäkseen säilyttämään minuutensa Arctorin on varottava 

kadottamasta itseään. Tästä seuraa, että vähitellen Bob Arctor pitää merkittävinä asioita, jotka 

useimmat ihmiset pitävät jokapäiväisinä sattumuksina ja joita he niiden merkityksettömyyden 

vuoksi tuskin edes tiedostavat. Nämä arkipäiväiset asiat vähitellen uhkaavat Bobin 

olemassaolon jatkuvuutta. Hänen arvojärjestelmässään vallitsevat tai tulevat vallitsemaan 

toisenlaiset merkitsevyyssuhteet kuin tavallisella ihmisellä, ja hän on vähitellen siirtymässä 

”omaan maailmaansa”. Ulkomaailman ilmiöt vaikuttavat häneen syvemmin kuin tavallisiin 

ihmisiin. Niiden vaikutus häneen on vahvempi kuin tavallisilla ihmisillä. Arctorin 

kokemusmaailma muuttuu vähitellen niin, ettei hän enää itse sitä havaitse, eikä hän näin ollen 

enää pysty viestimään sitä muille. (Laing 1990a, 42–43) 

      Psykiatrisesta näkökulmasta katsottuna Fredin alitajuntaan nousee vähitellen pelko siitä, 

että Arctor ahmaisee (Engulfment) hänet. Arctor taas pelkää sitä, että hänen asuintoverinsa 

Barris ahmaisee hänet. Puolustautuakseen Arctoria vastaan Fred alkaa vakoilla Bobia, itseään, 

holoskannerilla. Hän haluaa pitää puolensa, jotta hän kykenee säilyttämään olemassaolonsa. 

Fredin käytöksessä alkaa standardipsykiatrian käyttämien käsitteiden mukaan ilmetä psykoosin 

”oireita”. Koska Fredin perusturvallisuuden kynnys on kuitenkin alhainen, laingilaisen 
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ajattelutavan mukaan Fred kokee tilanteessa, että Arctor uhkaa ottaa hänet kokonaan valtaansa. 

(Laing 1990a, 43–44) Fredin hahmossa Bob Arctor kokee itsensä antinarsistisesti. Antiikin 

mytologian mukaan Narkissos rakastui itseensä nähtyään kuvansa heijastuneena veden pinnasta 

(Narkissos luuli sitä toiseksi henkilöksi). Bob Arctorin tapauksessa vaikutus on päinvastainen. 

Nähdessään itsensä holoskannerin nauhalta Bob Arctor alkaa vihata itseään. 

      Freud näki lapsen kehityksessä mekanismin, jota hän kutsui oidipuskompleksiksi. Tässä 

kehitysvaiheessa lapsi on Freudin mukaan persoonallisuudeltaan kehittymätön, itsekäs, 

anarkistinen ja sadistinen lapsi, joka haluaa tiedostamattaan seksuaalista liittoa vastakkaista 

sukupuolta olevan vanhempansa kanssa, ja samaa sukupuolta olevasta vanhemmasta tulee 

lapselle kilpailija. Robert Arctorin antinarkissoskompleksinen kehitys ajaa hänet tilanteeseen, 

jossa hänestä itsestään tulee hänen itsensä kilpailija. Freudin mukaan poikalapsi selviää 

oidipuskompleksistaan tekemällä sovinnon isänsä kanssa, samaistumalla tähän ja näin hänet 

johdatetaan miehisyyden symboliseen rooliin. Jos poika ei kykene voittamaan 

oidipuskompleksiaan, hänestä voi tulla seksuaalisesti kykenemätön isän rooliin. Freudin 

mukaan hän voi asettaa äitinsä kuvan kaikkien muiden naisten edelle, mikä voi johtaa 

homoseksuaalisuuteen.  (Freud 1981, 178–181, 370–373; Eagleton 1997, 191–193) 

      Katsoessaan holoskannerista Arctoria (merkitty) 73 itseään Arctor (Fred, merkitsijä) on kuin 

Lacanin peilivaiheessa oleva lapsi. Katsoessa itseään holoskannerista Arctor on kuin lapsi 

minän ensimmäisessä kehitysvaiheessa. Sekopuvun pirstaloivan vaikutuksen alla Arctorin 

minäkuva alkaa muuttua tämän imaginaarisen olotilan sisällä. Fyysisesti olematon Fred 

(Arctor) huomaa, että holoskannerista heijastuu hänestä yhtenäinen kuva. Fred (Arctor) näkee 

itsensä kokonaisena, ja kuva, jonka hän näkee, tyydyttää häntä. Lacanilaisittain merkitsijä 

havaitsee täydellisyyden, kokonaisen ja puhtaan identiteetin heijastuksensa merkityssä. 

Merkitsijän ja merkityn, subjektin ja maailman väliin ei ole avautunut mitään kuilua. 

Tarkkailun alussa Fredin (Arctorin) suhde kuvaan on imaginaarinen, toisaalta hän on Arctor ja 

taas toisaalta hän ei ole. Arctor (Fred) subjektina ja Arctor objektina sekoittuvat keskenään 

(objektit heijastavat lakkaamatta toisiaan suljetussa kehässä, eikä mitään todellisia eroja tai 

jakoja ole vielä olemassa). Tämä on kuitenkin vain osa Arctorin Fred-minän 

rakentumisprosessia. Tässä vaiheessa Fredin (Arctorin) kehittyvä minä on vielä narsistinen. 

Fred (Arctor) omaksuu ajatuksen itsestään havaitessaan tuon minän heijastuvan takaisin 

itseensä holoskannerin kautta. Holoskannerissa oleva Arctor on osa Frediä (Arctoria), mutta 

siinä on myös jotain Fredin nähden vierasta. Sartren situaatisidonnaisuuden näkökulmasta Fred 

                        
73 Lacan ammensi ideansa mm. de Saussuren kielitieteestä  merkitsijä – merkitty ajatuksen. 
(https://psychenet.wordpress.com/mielen-tutkimus-ja-hoito/lacanilainen-psykoanalyysi/) 
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ei näe Arctorista koskaan muuta kuin osan. Lacanilaisen lapsen tavoin Fred näkee 

holoskannerista vieraantuneen kuvan itsestään. Hän tunnistaa itsensä siinä väärin. Fred ei löydä 

Lacanin lapsen tavoin kuvista miellyttävää ykseyttä, vaan hän alkaa vieraantua Arctorista, 

itsestään. Fredinä, imaginaarisessa kuvien valtakunnassa, Arctor ei enää havaitse itseään. 

Nähdessään itsensä holoskannerista vastenmielisenä imaginaarisena objektina Arctor alkaa 

rakentaa itselleen uutta minuutta, Frediä. Arctorin antinarsistinen prosessi rikkoo Arctorin 

käsityksen yhtenäisestä minuudesta, kun hän ei enää kykene näkemään holoskannerissa mitään, 

mihin hän voisi samaistua. (Lacan 2001, 1–9; Eagleton 1997, 203–204.) 

      Fredin suhde Arctoriin on imaginaarisessa suhteessa aluksi normaali. Fred ymmärtää 

näkevänsä itsensä holoskannerista ja tuntee siitä mielihyvää. Tämä dyadinen rakenne kuitenkin 

muuttuu triadiseksi, kun Hank, yhteiskunta (Isä), tulee osalliseksi tätä suhdetta ja rikkoo sen 

harmonian. Hank, yhteiskunta, on Lacanin peilivaiheen laki, joka tuomitsee Arctorin rikollisen 

toiminnan (Merkki edellyttää merkityn objektin poissaoloa). Yhteiskunnan läsnäolo opettaa 

Fredille, että hänen on otettava oikean ja väärän välisen eron määräämä paikka yhteiskunnassa 

poissulkemisen (Fred ei voi olla samalla rikollinen Arctor) ja poissaolon (Fred joutuu 

luopumaan siteistään Arctorin olomuotoon) kautta. Fredin libidinaalista suhdetta Arctoriin 

häiritään, ja Fredin on yhteiskunnallisen ruumiinsa kautta tunnustettava, että hän on vain osa 

laajempaa yhteiskunnallista verkostoa. Fred/Arctor ei ainoastaan ole osa tätä verkostoa, vaan 

hänen roolinsa on etukäteen määrätty, annettu sen yhteiskunnan kautta, jonka osa hän on. Lain 

väliintulo erottaa Fredin Arctorista ja saa Fredin kätkemään suhteensa Arctoriin 

(tiedostamattomaan). Lain ilmaantuminen ja tiedostamattoman halun avautuminen tapahtuvat 

samalla hetkellä. Kun Fred tunnistaa yhteiskunnan asettamat lait, hän tukahduttaa syyllisen 

halunsa, ja Lacanin mukaan tämä halu on se, mitä kutsutaan tiedostamattomaksi. Arctorin ja 

Fredin välisen oidipaalisen draaman syntymisen mahdollistaa Fredin ja Arctorin vastakkaiset 

roolit. Yhteiskunnan väliintulo on merkki näiden roolien vastakkaisuudesta. Hyväksyessään 

Arctorin kahden roolin välttämättömyyden Fred tulee osaksi yhteiskuntaa. Fredin identiteetti 

subjektina muodostuu niiden erojen ja samankaltaisuuksien suhteista, joita hänellä on ympärillä 

oleviin muihin subjekteihin. Tämän hyväksymällä Fred siirtyy imaginaarisesta tilanteesta 

symboliseen järjestelmään, joka Lacanin mukaan on yhteiskunnallisten ja seksuaalisten roolien 

ja suhteiden ennalta-annettu rakenne, josta perhe ja yhteiskunta rakentuvat. (Lacan 2001, 1–9; 

Eagleton 1997, 204–6) 

      Fredin tilanne on kuitenkin epätoivoinen. Hänet on jaettu minän tietoiseen elämään 

(Frediin) ja torjuttuun haluun (Arctoriin). Tämä halun primaarinen torjunta tekee Fredistä sen, 

mikä hän on. Hän joutuu alistumaan tosiasiaan, että hänellä ei ole koskaan suoraa pääsyä 
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todellisuuteen eikä varsinkaan nyt kiellettyyn Arctorin ruumiiseen. Lacanilaisittain Fred on 

karkotettu imaginaarisesta omistamisen maailmasta sekopuvun (kielen) tyhjään maailmaan. 

Sekopuku on tyhjä, koska se on loputon erojen ja poissaolojen prosessi. Fred ei kykene olemaan 

kukaan täydellisesti, vaan hän joutuu liikkumaan henkilöstä (merkitsijästä) toiseen äärettömästi 

vaihtuvien olemuksien ketjussa. Olemus (merkitsijä) seuraa toistaan äärettömästi. 

Holoskannerin tarjoama metaforinen maailma on antanut periksi sekopuvun metonyymiselle 

maailmalle. Metonyymisessä merkitsijöiden ketjussa tuotetaan merkityksiä tai merkittyjä, 

mutta Fred ei voi koskaan olla täysin läsnä tässä ketjussa, koska ketjun tehtävä on hajottaa ja 

eriyttää kaikki identiteetit. (Lacan 2001, 1–9; Eagleton 1997, 206–207) 

      Fredin ja Arctorin tilanne on paradoksaalinen. Laingin mukaan yksilö ei voi kokea aitoa 

ihmissuhdetta, ellei kumpikin voi kokea omaa itsenäistä minuuttaan varmaksi. SD vie tässä 

tapauksessa ihmissuhteen käsitteen uusiin ulottuvuuksiin. Kun Fred on sekopuvussa, hän ei 

fyysisesti ole Bob Arctor. Kun Bob Arctorin mieli alkaa vähitellen pirstoutua, alkavat Fred ja 

Bob erottua toisistaan. He eivät enää pysty kokemaan itsenäistä minuuttaan varmaksi, ja niin 

he kokevat, että Bob uhkaa Fredin ja Barris uhkaa Arctorin identiteettiä. Koska Fred ja Bob 

ovat alun perin sama henkilö, tästä syystä pelko täytyy ymmärtää minuuden uhan hypertasolla. 

Kun Fred ja Bob pelkäävät ahmaistuksi tulemista, he pelkäävät yhteyksiä sinänsä, yhteyksiä 

kaikkeen ja jokaiseen, myös itseensäkin. Ahmaisun pelko ei kuitenkaan ole heille 

sattumanvarainen, vaan se syntyy heidän paranoiastaan74. Fred kokee, että Arctor koettaa 

vahingoittaa häntä. Bob taas pelkää, että häntä seurataan. Heidän reaktionsa ahmaisun pelkoon 

on se, että he pyrkivät kokemassaan paineessa pelastamaan identiteettinsä ensin 

puolustautumalla, ja kun se ei onnistu, eristäytymällä. Laingin mukaan jokainen mieluummin 

hyökkää muiden kimppuun, kuin kokee ihmissuhteen uhkaavan häntä itseään. Fred pelkää, että 

Bob tuhoaa hänet, ja sen seurauksena hän koettaa tuhota Bobin75. Bob taas uskoo, että Barris 

                        
74 Freudin paranoiakäsityksen mukaan Arctorin vainoharhainen suhtautuminen Barrisiin liittyy hänen 
tukahdettuun homoseksuaaliseen torjuntaan ja hän muuttaa rakkauden kohteen kilpailijaksi ja syyttäjäksi. 
Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että freudilaisen tulkinnan mukaan, kun Arctor tuntee holoskannerin vainon, 
on hänen rakkauden kohde voi olla myös Fred eli hän itse. (Freud 1981, 370-3. Eagleton 1997, 197) 
     Homoseksuaalisuus on yksi A Scanner Darklyn narratiivissa piilevistä teemoista. Teoksessa Robert Arctor 
jättää perheensä ja turvallisen, heteroseksuaalisen elinpiirinsä. Arctorin tyttöystävä Donna on etäinen ja 
saavuttamaton Arctorille, eikä heillä ole yhteistä sukupuolielämää. Arctor asuu usean miehen kanssa 
yhteistaloudessa. Arctorista tuntuu, että häntä vainotaan, joka freudilaisesti voi olla merkki hänen tukahdetusta 
homoseksuaalisesta torjunnasta. SD:n voisi tulkita myäs niin, että Arctor käy jonkinlaista taistelua omasta 
seksuaalisuudestaan, joka lopulta ajaa hänet hulluuteen. 
75 Freudin mukaan oidipaalisesta prosessista syntynyt subjekti on hajonnut subjekti, joka on repäisty tietoiseen 
ja tiedostamattomaan osaan - ja tiedostamaton voi aina palata kiusaamaan sitä. (---) Tiedostamaton on samalla 
kertaa paikka ja ei-paikka, ja se on täydellisen välinpitämätön todellisuuteen nähden. Koska tiedostamaton on 
täydellisesti antautunut viettien vaistomaiselle leikille ja mielihyvän etsinnälle, se ei tunne loogisuutta ja negaatiota 
sen enempää kuin kausaalisuutta tai ristiriitaakaan. (Eagleton 1997, 194–195) Freudilaisittain ajateltuna Bob 
Arctorissa on käynyt läpi eräänlaisen oidipaalinen prosessin, jonka seurauksena hän on jakautunut tietoiseen 
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yrittää tuhota heidät kaikki, ja siitä syystä hän yrittää tuhota Barrisin. Freud näki, että ihmisillä 

voi olla tiettyjä tiedostamattomia haluja, joita emme halua kieltää, mutta jotka eivät toisaalta 

löydä myöskään käytännöllistä ulospääsytietä. Tässä tilanteessa halu tunkeutuu esiin 

tiedostamattomasta, mutta minä torjuu sen. Tämä sisäinen ristiriita synnyttää neurooseja. 

(Freud 1981, 237–262; Eagleton 1997, 196) Fredin ja Bobin käytös johtaa noidankehään. 

(Laing 1990a, 44–45, 47, 51–52) Joka kerta kun yksilö kieltää toisen ihmisen metafyysisen, 

yksilöllisen ihmisyyden, hän samalla vähentää omaa metafyysistä turvallisuuttaan; tuo toinen 

uhkaa häntä yhä selvemmin ja hänet on yhä epätoivoisemmin kiellettävä. Laingin mukaan 

itsenäisyydestään epävarman yksilön lopullisiksi vaihtoehdoiksi usein jää täysi sulautuminen 

toiseen yksilöön eli ahmaisu ja näin olemassaolon täysi menetys tai täydellinen yksinäisyys, 

eristyminen. Laingin mukaan kaksi yksilöä voi aidosti ”sulautua yhteen” vain, mikäli 

molemmat ovat varmoja itseydestään. Vääjäämättä seurauksena on täydellinen yksinäisyys ja 

eristyminen, joka lopulta toteutuu New Path-nimisessä hoitolaitoksessa, johon Fred/Bob joutuu 

ja eristymisen seurauksena he sulautuvat Bruceksi. 

      Brucessa Fred/Bob laingilaisen terminologian mukaan kivetetään (Petrification)76, hänen 

persoonallisuutensa riistetään (depersonalization). Heideggerin argumentaation mukaisesti 

hänestä tulee ”Kuka tahansa”. Persoonallisuuden riiston avulla New Path muokkaa entisestä 

Bob/Fredistä Brucen, henkilön, joka vastaan panematta mukautuu heidän tahtoonsa. Laingin 

mukaan persoonallisuuden riisto on maailmalla yleisesti käytetty tekniikka, jota käytetään 

silloin, kun joku yksilö tuntuu liian väsyttävältä tai häiritsevältä. Kun henkilö käyttäytyy 

epätoivottavasti, hänen tunteisiinsa ei vastata ja häneen suhtaudutaan, kuin hänellä ei olisi 

tunteita laisinkaan. Näin ihmiset kokevat, että heidän persoonallisuuttaan riistetään. 

Tosiasiallisesti tämä kivettää heidät. (Laing 1990a, 46–47) Kun Arctor muuttuu Fred/Bobista 

Bruceksi, silloin New Path saa käyttöönsä robotin, automaatin, jolla ei ole yksilöllisiä 

elämyksiä eikä oman toimintansa hallintaa. 

     Laingin mukaan potilaat usein unissaan ennakoivat heissä myöhemmin puhjenneita 

mielisairauksia. Näin potilaat pyrkivät ehkäisemään ne eläytymällä niihin ennakolta.  (Laing 

1990a, 51) SD:ssa Fred/Bob ennakoi omaa kuolemaansa Barrisin käsien kautta, kun hän näkee 

                        

(Robert) ja tiedostamattomaan (Fred) osaan. Sen jälkeen hänen tiedostamaton osansa on käynyt läpi oman 
oidipaalisen prosessin, jossa se vuorostaan on jakautunut tietoiseen ja tiedostamattomaan osaan. Robert Arctorin 
tiedostamaton osa eli Fred on tietoisuudessaan Fred ja tiedostamattomuudessaan Arctor. Ristiriita Fredin ja 
Arctorin välillä syntyy siinä, kun molemmat ovat samalla sekä tietoinen että tiedostamaton osa kokonaisuutta 
nimeltään Robert Arctor. 
76 Englantilais-suomalainen suursanakirja on kääntänyt sanan petrification: ” 1 kivettyminen 2 kivettymä, fossiili 
--- I tr 1 muuttaa kiveksi 2 (kuv) kivettää, kovettaa, jäykistää; kangistaa kaavoihin; jähmettää --- II itr jähmettyä, 
kivettyä. 
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holoskannerista, kuinka Barris olisi antanut Luckmanin kuolla, ellei Luckman olisi itse saanut 

yskäistyä ruuan palaa pois kurkustaan. Fred/Bob tiesi, että Barris on uhka heille kaikille. 

Välttyäkseen tuholta Fred/Bobin ainoa mahdollisuus on eläytyä siihen ennakolta. 

Itsenäisyyttään varjellakseen Fred/Bob luopuu identiteetistään kokonaan. Bob Arctor lakkasi 

olemasta, kuoli sanan laingilaisessa merkityksessä. Kivettymällä, kuolemalla Bob Arctor, 

”Kuka tahansa”, välttää sen, että joku muu tuhoaisi hänet. 

      Fred ei kykene tuntemaan itsenäisyyttä eikä omaleimaisuutta, koska hän on sekä 

metafyysisesti että fyysisesti Bobin armoilla. Hänen olemassaolonsa on kokonaan Bob Arctorin 

varassa. Toisaalta Bob Arctorin olemassaolon jatkuvuus on Fredin armoilla. Fredin avulla hän 

kykenee tarkkailemaan Barrista samalla, kun Fred tarkkailee häntä, itseään. (Laing 1990a, 53) 

Toisaalta koko SD:n olemassaolo on riippuvainen myös muista instansseista kuin pelkästään 

siitä itsestään. Fred/Bobin, Barrisin... olemassaolo oli aluksi Philip K. Dickin armoilla. Kun SD 

julkaistiin, heidän olemassaolonsa on sen jälkeen ollut lukijan armoilla. Vaikka SD on 

olemassa, siitä huolimatta sen olemassaolo edellyttää lukijan. 

 

 

3.3 Sekopuku - mystifioiva persoonallisuuden riistäjä ja huumepoliisi Fred: ”kuka 

tahansa” 
 

      Laingin mukaan pelkotilat, jotka kuvastelevat yksilön perimmäistä metafyysistä 

epävarmuutta ja turvattomuutta, syntyvät tässä ja nyt, ihmisen eksistentiaalitilanteessa ja ovat 

sen funktioita. Ollessaan epävarma omasta olemisestaan, yksilö ei pääse kehittymään vahvaksi 

ja sitkeäksi, koska häneltä puuttuvat edellytykset kehittyä ja juurtua. Kuten edellä jo kävi ilmi, 

SD:n alussa Bob Arctor on ontologiselta perusrakenteeltaan terve yksilö. Työssään 

huumepoliisina hän pukeutuu sekopukuun77, joka tekee hänestä Fredin, joka taas muiden 

silmissä on ”Kuka tahansa” tai ei kukaan. Sekopukuinen Fred on kuin Freudin kuvailema lapsi 

ensimmäisinä elinvuosinaan. Hän ei ole yhtenäinen subjekti, jota vastassa ja jonka halun 

kohteena on vakaa objekti. Sekopuvussa Fred on alituisesti muuttuva voimakenttä, johon Bob 

Arctor on kietoutunut, mutta joka sekopuvun vaikutuksesta myös siihen hajoaa. 

      Sekopuvussa Bob Arctorilla, Fredillä, ei ole identiteetin keskusta, vaan raja hänen ja 

maailman välillä on epämääräinen. Hänen ja ulkomaailman välille ei voi tehdä mitään eroa. 

                        
77 William Burroughsilta löytyy kuvaus kasvoista, jotka hän näkee morfiinin ja alkoholin käytön seurauksena 
”dissolving ameoboid mass”. Kasvot sulavat ja niistä muodostuu ensin yhdet ja sen jälkeen useat kasvot. (Tytell 
1976 s. 124–125.) SD:ssa sekopuvussa käyttäjän kasvot ovat epämäärätiset. 
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Fred on Bob Arctor olotilassa, josta Lacan käytti nimitystä imaginaarinen. (Freud 1981.Lacan 

2001, 2–3; Eagleton 1997, 191, 203) Frediltä puuttuu minän yhtenäinen keskus, jossa hänen 

minuutensa voisi siirtyä objekteihin ja jossa objektit voisivat siirtyä siihen näiden keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa. Sekopuvussa Fredistä/Bobista tulee kirjaimellisesti ”kasvoton lainvartija”. 

Fred on kuin esioidipaalisessa vaiheessa oleva lapsi, joka elää symbioottisessa suhteessa äitinsä 

kanssa. Fredin tapauksessa äiti on yhteiskunta, joka on hämärryttänyt kaikki rajat sen ja Fredin 

väliltä. Fredin elämä on riippuvainen yhteiskunnasta. Bobin turvallisuuteen vedoten 

yhteiskunta riistää hänen persoonallisuutensa. Laingilaisittain sekopuvun kautta yhteiskunta 

mystifioi78 Bob Arctorin. Mystifikaation kautta sekopuvussa Bobin tai Fredin taustalla oleva 

yhteiskunta tietää paremmin kuin Fred/Bob itse, mitä tämän pitää tuntea ja miten hänen täytyy 

asiat nähdä. Sekopuvussa hänen päämääränsä määrittelee systeemi. Arctorin vapaus ja valinta 

ovat toisten käsissä. Bobin toiminta sekopuvussa on hänen esimiestensä tuotosta: hän ei ”itse” 

ole aina niissä ”mukana”. Sekopuvussa Arctor ei ole yksilö. Fittingin tulkinnan mukaan 

Arctorin/Fredin identiteetti on vain osa vallitsevan ideologian toiminnasta, ja Fredin ja Bobin 

jakautunut identiteetti on kuva alienaatiosta ja yhteiskunnassa vallitsevasta ristiriidasta ja siitä, 

kuinka yhteiskunta kylmästi tuhoaa Bob Arctorin omien päämääriensä vuoksi. (Fitting 1983, 

103–104, 106)  

      Sarten mukaan identifioituminen rooliin on edellä mainittua huonoa uskoa. Ottaessaan 

jonkin roolin tietoisuus Sartren mukaan pakenee vastuutaan ja ahdistustaan uskottelemalla 

itselleen, että tuo päälle puettu rooli samalla riisuu vapauden, oman mahdollisuuden valintaan. 

Sartren mukaan rooliin identifioituminen on ihmisen yritys löytää itsensä ulkopuolelta perusta 

omille toimilleen, joiden perusta tosiasiassa on ihmisessä itsessään. (Sartre 2003, 70–95; 

Saarinen 1983, 204, 212) 

      Sartren mukaan subjektiivinen olemassaolo on absoluuttista. Toiselle tietoisuudelle se 

kuitenkin esittäytyy yhtenä ilmenemismuotona, yhtenä niistä monista, joista subjektin 

olemassaolo koostuu. Toisen tietoisuuden tavoitellessa subjektin olemassaoloa se tavoittaa vain 

sen ilmenemän. Jokaisella subjektilla on ääretön määrä ilmenemismuotoja, jotka voivat ilmetä 

äärettömän monella tavalla, emmekä ikinä voi tavoittaa näistä kaikkia samalla kerralla. (Sartre 

                        
78 Teoksessaan The Politics of Experience laing käyttää marxilaisesta sosiologiasta ottamaansa termiä 
mystifikaatio, jolla Laing tarkoittaa ilmiöiden todellisen olemuksen hämärtämistä. Kuten Laing kirjassaan 
kirjoittaa, niin esimerkiksi Burroughsin ”control machine”, eli poliittiset systeemit tukahduttamisella ja 
yhteiskunnallisen kerrostuneisuuden avulla varmistavat harvojen vallassa pysymisen ja muiden alistamisen. 
Mystifikaation kautta kolonialistien riisto ei ole riistoa, vaan hyväntekeväisyytenä. Vaino ei ole vainoa, vaan 
vainoharhaisen mielikuvituksen kudelma, joka tulisi kokea ystävällisyytenä. (Laing 1990b 49–64. Alanen 1988. 
Tytell 1976, 116.) 
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2003, 3–4; Saarinen 1983, 51) Sartrelaisittain sekopuvussa Bob Arctor tai Fred ovat subjektin 

eri ilmenismuotoja, ja toinen tietoisuus tavoittaa aina yhden Bob Arctorin tai Fredin ilmenemän. 

      Sartren mukaan ihminen on aina sidottu situaatioon, omaan elämäntilanteeseensa, joka 

puolestaan kiinnittyy tiettyyn ajallisesti ja paikallisesti rajattuun erityiseen tilanteeseen. 

Situaatio määrää ulkoiset ehdot ja antaa kiinnepisteen ihmisen vapaudelle. Situaatioon 

kiinnittyy ihmisen faktisiteetti (facticité), materiaalinen ruumis ja sen rajoitukset, ulkonaiset 

olosuhteet ja erilaiset esteet projektien tiellä. Ihmisyyteen on kiinnitetty absoluuttinen vapaus, 

kyky irrottautua siitä-mikä-on, mutta vapaus on samalla riippuvainen tuosta valmiina annetusta. 

Esteet projektieni tiellä – raaka, vihamielinen olemassa oleva – ovat myös välttämättömiä, jotta 

ihminen voi ne ylittää. Tämä antaa vapaudelle todellisen sisällön. Sartrelle todellinen vapaus 

on vapautta situaatiossa. Sartren situaatio-opin mukaan ihmistä ei voi tarkastella muutoin kuin 

suhteessa situaatioon. Ihminen on aina sidottu omaan situaatioonsa, joten kaikki kuvitelmat 

absoluuttisesta näköalapisteestä ovat harhaa ja toiveikasta kuvittelua. Kukaan ei voi tavoittaa 

eheää, yksikäsitteistä kokonaiskuvaa todellisuudesta, eikä riippumattoman näköalapisteen 

mukanaan tuomista suhteellistavista aineksista riisuttua totuutta. Ei edes Jumala, sillä jos 

Jumala Sartren mukaan olisi olemassa, niin hän olisi situaatiossa suhteessa ihmiseen. Joten on 

virheellistä kuvitella, että joku voisi toimia ilman, että hän on situaatiossa. On virheellistä 

kuvitella, että joku voisi tehdä jotain ilman, että se ei projektoituisi ulos ja relativisoituisi 

situaatioon. Sartren mukaan ei ole olemassa neutraalin kuvauksen tasoa, josta voisi saavuttaa 

yksikäsitteistä totuutta. (Saarinen 1987, 139–140.) Katsoessaan holoskannerista Bob Arctoria 

Fred näkee vain yksittäisiä situaatioita Bob Arctorin elämästä, jotka ovat tietystä ajallisesti ja 

paikallisesti rajatusta tilanteesta. Bob Arctorin oleminen on paradoksaalisesti sidottu hänen 

situaatioonsa, ja Fredin oleminen on sidottu hänen omaan situaatioonsa. Sartrelaisittain Fredin 

on mahdotonta tavoittaa yksikäsitteistä kokonaiskuvaa, suhteellistavista aineksista riisuttua 

totuutta ja kokonaiskuvaa Bob Arctorin todellisuudesta. Fred on kuin situaatiosuhteessa Bob 

Arctoriin oleva sartrelainen Jumala, joka situaatiosuhteen vuoksi ei kykene näkemään 

yksikäsitteistä kokonaiskuvaa todellisuudesta eikä riippumattoman näköalapisteen, 

holoskannerin, suhteellisista aineksista riisuttua totuutta. 

      Sartren mukaan keho on osa ihmisen faktisuutta. Keho on ihmisen vapauden 

tavoittamattomissa, se on osa ulkopuolista maailmaa, johon ihmisen valinta ei ylety. Samalla 

se on Sartren mukaan rajoitus yksilön vapaudelle. (Saarinen 1983, 242, 272)§ Koska Arctorin 

keho on osa ulkopuolista maailmaa, niin ulkopuolinen maailma, yhteiskunta myös käyttää sitä 

hyväkseen muokkaamalla sen sekopuvun avulla omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Bell-

laboratorioiden kehittämässä sekopuvussa Arctor on kuin Julie Laingin DS:ssä. Julie toimi 
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ainoastaan kuten hänen äitinsä tahtoi, ja hän tunsikin olevansa ”soitettu kello” (”tolled bell”). 

(Laing 1990a, 187) Julien tapaan Arctor tekee mitä käsketään. Sartrelaisittain hän on olio-

itsessään, jolla ei ole arvoja ja merkityksiä muuten kuin muiden määritteleminä. Arvot ja 

merkitykset eivät ole olemassa hänelle itselleen.  

      Teoksen alussa Bob Arctorin ontologinen perusta oli niin vahva, että hänen persoonansa 

kesti persoonallisuuden riiston, mutta vähitellen Bob ja Fred eriytyivät erillisiksi persooniksi, 

ja se johtaa Bob Arctorin kivettymiseen, ja Bobista tulee Bruce. Vähitellen Arctor menettää 

perimmäisen turvallisuutensa. Hänestä tulee metafyysisesti epävarma yksilö, jolla ei ole 

perusyhteyden tuntoa, sellaisen yhteyden, jonka avulla hän voisi kestää sisäiset ristiriitansa. 

Bob jakautuu Robert Louis Stevensonin romaanin The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

(1886) romaanin päähenkilön Dr Jekyllin tavoin kahtia. Warrickin näkemyksen mukaan Arctor 

muuttuu yingiksi ja yangiksi, kahdeksi vastakkaiseksi voimaksi, jotka tasapainottavat maailmaa 

(Warrick 1987, 164–165). Arctor jakautuu kahtia mieleksi ja kehoksi. Fredistä tulee ajatteleva 

mieli, ja Robert Arctorista toimiva keho. Dick kirjoittaa: 

 

   And then the other side of his head opened up and spoke to him more calmly, like 
another self with a simpler message flashed to him as to how to handle it. 
   ”The way to cool the locksmith check,” it told him, ”is to go down there to Harbor 
tomorrow first thing very early and redeem the check and get it back. Do that first, 
before you do anything else. Do that right away. Defuse that, at that end. And after 
that, do the other more serious things, once that’s finished. Right?” Right, he 
thought. That will remove me from the disadvantage list. That´s where to start. (SD 
171–172) 

 

Katsoessaan holoskannerin nauhoja Fredille selviää, että joku on kirjoittanut katteettoman 

shekin Arctorin nimissä. Kun lukkoseppä, jolle shekki oli kirjoitettu, soittaa Arctorille, Barris 

vastaa puhelimeen ja Arctoria näytellen toteaa soittajalle, että ei missään nimessä aio hoitaa 

velkaansa. Arctor, joka Fredinä katsoo nauhaa, säikähtää, kunnes, kuten edellä olevasta 

lainauksesta käy ilmi, ”hänen päänsä toinen puoli avautui ja puhui hänelle rauhallisemmin, tuli 

aivan kuin toinen minä, jolla oli yksinkertaisempi ajatus homman hoitamisesta (SD 184).” 

Laingin mukaan pirstouma on yksilön yritys hallita perimmäistä turvattomuuttaan. Jotkut 

pystyvät elämään sen kanssa, mutta toisilla se voi helposti vahvistaa ahdistuneisuutta, jota 

vastaan se jossakin määrin on suojamuuri, ja voi panna alulle psykoosiin johtavan kehityksen. 

Tämä vaihtoehto nousee etualalle aina, kuin yksilö yksinomaan samaistuu aineettomaksi 

kokemaansa itsensä osaan. (Laing 1990a, 65) Robert, Bob Arctorin tapauksessa tämä aineeton 

osa, ääni hänen päässään, on Fred. Fred jatkaa holoskannerinauhan katsomista: 
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   ”That´s relief,” Fred said, stoically viewing the two sleeping figures in the bed; 
his mind was on the locksmith and what he had to do there. ”I always hate to-” 
   ”A nice thing to do,” the scramble suit agreed, but not too nice to watch.” 
   Arctor asleep, Fred thought. With his trick. Well, I can wind up soon; they’ll 
undoubtedly ball on arising but that´s about it for them. (SD 172) 

 

Katsoessaan Arctoria, itseään, Fred ei enää kykene samaistumaan Bobin hahmoon79. Sartren 

mukaan tietoisuus suuntautuu aina johonkin itsensä ulkopuolella olevaan. Nauhoja katsoessaan 

Fred ei tietoisella tasolla enää tunne olevansa Arctor, sen vuoksi hän miettii, mitä Actor tulee 

tekemään tilanteessa, jonka hän itse on Arctorina aikaisemmin elänyt. Laingin mukaan jokainen 

ihminen kokee olevansa erottamattomasti sidoksissa kehoonsa. Ihminen yleensä kokee 

olevansa juuri yhtä elävä, todellinen ja aineellinen kuin hänen kehonsa. Tällaiset yksilöt 

kokevat olevansa ruumiillistuneita. Jos yksilö ei koe täyttä yhteyttä kehoonsa, vaan elää siitä 

jossakin määrin erillään, yksilö on jossakin määrin aineeton. (Laing 1990a, 66). Dr Jekyllin ja 

Mr Hyden tapauksessa persoonallisuus jakautui kahtia, niin että osapuolet kuitenkin toimivat 

saman kehon avulla. Bobin ja Fredin tapauksessa Fred on aineeton. Jo Fredin lähtötilanne, 

sekopuku, tekee Fredistä aineettoman. Fred on Bobin työminä. Ei kukaan tai kuka tahansa. 

Ballardin The Atrocity Exhibitionin tavoin sekopuvussa tekniikka ei enää palvele käyttäjäänsä, 

vaan se uudistaa hänen ihmisyyttään ja käyttää sitä hyväkseen (Savolainen 1990, 125). Fred on 

Fred tai ”Kuka tahansa”. Sekopuvussa Bob Arctor on aineeton. Tuosta aineettomuudesta syntyy 

Fred. 

       Laingilaisittain ajateltuna ruumiillistuneena Bob Arctor on persoonattomuus muiden 

ihmisolentojen joukossa. (Laing 1990a, 125) Bob Arctorin ruumiillisuuden ainoa motiivi on 

huumeet, Substance D, Death, jotka lopulta aiheuttavat Robert Arctorin ja Fredin ”kuoleman”. 

Robert Arctorille ruumis merkitsee ainoastaan mahdollisuutta huumeiden käyttöön. Bobille 

ruumis on väline huumeiden käyttämiseen. Kuten aikaisemmin Donnan kohdalla mainitsin edes 

Bob Arctorin seksuaalinen mielihyvä ei enää ole sidottu ruumiiseen, fyysiseen, mekaaniseen 

suoritukseen. Seksuaalinen mielihyvä syntyy hasiksen savun puhaltamisesta toisen suuhun. 

Seksi tai sen harrastaminen ei enää tuo Bobille seksuaalista mielihyvää. Mielihyvä syntyy enää 

huumeiden kautta. The Atrocity Exhibitionin tavoin seksillä ei enää ole luonnollista merkitystä, 

siitä on tullut käsitteellinen akti, joka täysin eroaa normaalista seksuaalisesta kanssakäymisestä. 

(Savolainen 1990, 126)  

                        
79 Freudilaisittain ajateltuna Fredin holoskannerista näkemä Bob Arctor on unta, joka näyttää 
välähdyksittäin sen, kuinka Arctor hänen "tiedostamaton" toimii. (Freud 1981 s. 366. Eagleton 1997 s. 
195) 
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      Kun aineeton yksilö kokee minänsä olevan kehostaan irrallaan, hän Laingin mukaan kokee 

kehonsa pikemmin objektiksi maailman muiden objektien joukossa kuin oman olemisensa 

ytimeksi. Hän ei koe kehoaan oman tosiminänsä vaan valeminänsä ytimeksi. Fredille Bob 

Arctor on valeminä, jonka tekemisiä hän tarkkailee holoskannerin nauhoilta käsin. Fred, 

aineeton, eriytynyt, ”sisäinen” ja ”tosi” minä tarkkailee Bobia, valeminäänsä. Fred on kuin 

wieniläinen psykoanalyytikko, joka sohvan sijaan tekee holoskannerin kautta havaintoja 

potilaan elämästä. Aineettomana Fred ei pysty osallistumaan mihinkään Bob Arctorin elämän 

tapahtumiin, jotka välittyvät kehon aistimuksina ja havaintoina, tunteina tai liikkeinä. Aineeton 

Fred tarkkailee kehon, Bobin toimenpiteitä, mutta ei osallistu mihinkään. Holoskannerin avulla 

Fred havainnoi, valvoo ja arvostelee kaikkea, mitä keho, Bob, kokee ja tekee. Fredin rooli on 

huolehtia niistä suorituksista, joita tavallisesti sanotaan puhtaasti ”henkisiksi”. Koska Fred voi 

toimia vain holoskannerin kautta, sen tietoisuus omasta ruumiillisesta minästä on puutteellinen. 

Se pystyy kontrolloimaan vain niitä Bobin tekoja, jotka tapahtuvat holoskannerin valvovan 

silmän alla80. Fred/Arctor käy lunastamassa katteettoman sekin: 

 

   He got out the check to see how closely Barris had been able to approximate his 
handwriting. Yes, it was a dead account; he recognized the color of the check right 
away, an entirely closed one, and the bank had stamped it ACCOUNT CLOSED. 
No wonder the locksmith had gone bananas. And then, studying the check as he 
rode along, Arctor saw that the handwriting was his. 
   Not anything like Barris´s. A perfect forgery. He would never have known it 
wasn´t his, expect that he remembered not having written it. (SD 177.) 
 

Tutkittuaan sekkiä uudestaan Fred alkaa epäillä, että Bob on kirjoittanut sekin: 
 

                        
80 Freudia soveltaen Fredin holoskannerista näkemä Bob Arctor on unta, josta hän näkee välähdyksittäin sen 
kuinka Arctor hänen "tiedostamaton" toimii. Lacan tarkasteli tiedostamatonta kielen tavoin rakentuneena. Hän 
näki, että tiedostamaton ei jälkistrukturalistisen kielen tavoin ole niinkään muodostunut merkeistä kuin 
merkitsijöistä. Kun Fred näkee holoskannerista Arctorin – unta – ei hän voi välittömästi päätellä mitä Arctorin 
toiminta merkitsee, koska se on vain yksi lenkki kokonaisessa merkitsijöiden ketjussa, johon sisältyy yhtä lailla 
moninkertaisia merkityksiä. Lacanin mukaan tiedostamaton on juuri merkitsijöiden jatkuvaa liikettä ja toimintaa. 
Näiden merkitsijöiden merkityt ovat usein tavoittamattomissamme, koska ne Lacanin mukaan on tukahdutettu, ja 
tästä syystä hän puhuu tiedostamattomasta ”signifioitujen lakkaamattomana liikkeenä signifioijien alla”, 
merkityksen jatkuvana häipymisenä ja haihtumisena, outona modernistisena tekstinä, jota on lähes mahdotonta 
lukea ja joka ei koskaan tule tarjoamaan viime käden salaisuuksia tulkittaviksi. (Eagleton 1997, 208)  
     Lacanin mukaan minä ei ole kuin aina hajonneen, ei koskaan itsensä kanssa identtisen, subjektin efekti tai 
funktio, joka on hajotettu tämän minän muodostaviin diskursiivisiin ketjuihin. Subjekti, todella puhuva tai 
kirjoittava ihminen, ei voi koskaan esittää itseään täydellisesti siinä mitä sanotaan. Lacanin mukaan sellaista 
merkkiä, joka kattaisi koko olemisen ei ole. Lacan muokkaa Descartesin ajatuksen ”Ajattelen, olen siis olemassa” 
muotoon ”En ole siellä missä ajattelen, ja ajattelen siellä missä en ole”. (Eagleton 1997, 209). Fredin ja Arctorin 
välisessä suhteessa tämä näkyy konkreettisesti. 
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   Again he studied the check as the cab jiggled along, and all at once he thought, 
what if I made it out myself? What if Arctor wrote this? I think I did, he thought; I 
think the motherfucking dingey Arctor himself wrote this check, very fast-the 
letters slanted-because for some reason he was in a hurry; he dashed it off, got the 
wrong blank check, and afterward forgot all about it, forgot the incident entirely. 
   Forget, he thought, the time Arctor… 
[…] 
   Oozed out of that huge dope happening in Santa Ana, where he met that little 
blond chick with odd teeth, long blond hair, and a big ass, but so energetic and 
friendly…he couldn’t get his car started; he was wired up to his nose. He kept 
having trouble-there was so much dope dropped and shot and snorted that night, it 
went on almost until dawn. So much Substance D, and very Primo. Very very 
Primo. His stuff. (SD 178–179) 

 

Laingia soveltaen (Laing 1990a, 69) Fredin, aineettoman minän, tiedostuneisuus kasvaa. Fred 

pyrkii varmentamaan omat kuvitelmansa, ja hänelle selviää, että Bob kirjoitti sekin. Tapauksen 

kautta selviää, että Fred on ulkopuolinen suhteessaan ruumiiseensa, Bobiin. 

      Bob Arctorin tilassa toteutuu ihmeellisellä tavalla Sartren idea siitä, mitä hän kutsui 

läsnäoloksi itselleen. Sartren mukaan tietoisuuden rakenteeseen sisältyy välttämätön itseensä 

viittaaminen, joka kuitenkin on luonteeltaan sellainen, että se repäisee tietoisuuden erilleen siitä 

itsestään. (Saarinen 1983, 80). Viitatessaan Frediin Arctor viittaa itseensä. Viitatessaan 

Arctoriin Fred viittaa itseensä. Nämä viittaamiset repäisevät Arctorin irti Fredistä ja Fredin irti 

Arctorista. Arctorin tietoisuuden kohtalo on näin Fredissä, ja Fredin tietoisuuden kohtalo on 

sartrelaisittain Arctorissa. 

      Heideggerilaisessa mielessä Fred on ”Kuka tahansa”, poliisi, jolla ei ole määrättyä 

essentiaa. Transsendentti Fred on kuin Jumala, joka Arctorin näkökulmasta jakaa korkeuksista 

tuomioita hänen pahoista teoistaan. Fred, Arctorin Jumala, kuitenkin kompastuu Sartren oppien 

mukaan ontologiseen ylioptimismiin. Sartren mukaan tietoisuudesta keskusteltaessa on 

jokainen ”kokonaisuuden näkökulma” jo periaatteessa poissuljettu, sillä kun tilannetta 

tarkastellaan ylhäältä, Jumalan näkökulmasta, itse tarkkailu pyyhkii pois osan niistä rakenteista, 

joista olemme kiinnostuneita. Ulkopuolisen tarkkailijan asema rikkoo tietoisuuden perustavasti 

subjektiivisen luonteen. Sartre tukeutui käsityksessään Heideggeriin, jonka mukaan 

”inhimillisten-todellisuuksien” välisen suhteen tulee olla olemista koskeva suhde, ja tämän 

suhteen täytyy olla sellainen, että sen nojalla ”inhimilliset-todellisuudet” riippuvat toisistaan 

olennaisessa olemisessaan. Sartren mukaan Heidegger ei kuitenkaan perustele argumenttiaan 

mitenkään. Sartre ottaa lähtökohdaksi oman tietoisuuden ja sen, miten toisen subjektiivinen 

tietoisuus ilmenee sille. Sartre solmii oman tietoisuuden ja toisen tietoisuuden välisen 

perussuhteen toisesta lähtevällä intentionaalisella toiminnalla, jonka kohde minä on. Tämän 
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suhteen Sartre perustaa katseeseen, näkemiseen. Sartren mukaan tietoisuuden ja toisen 

tietoisuuden välinen suhde perustuu nähdyksi tulemiseen. Oleminen muille pohjautuu siihen, 

että olen toisen-näkemä. Näkemisen ei kuitenkaan tarvitse olla konkreettista, vaan Sartrelle se 

on abstraktia. Sartren mukaan voin tulla toisen näkemäksi silloinkin, kun en ole kenenkään 

näkökentässä. Toisaalta jos olen toisen näkökentässä, niin voin pitää vain todennäköisenä, että 

kyseessä on toinen tietoinen ihminen, mutta katse ei kuitenkaan itseni ja toisen välisenä 

perustavana suhteena todista, että toinen tietoisuus on konkreettisessa mielessä olemassa. Sartre 

ei kuitenkaan etsi syitä toisen olemassa olemiseen, vaan hän näkee toisen jonakin, joka ei ole 

minä. (Saarinen 1983, 232–237) 

      SD:ssa Arctor on Fredin katseen kohde. Fred, ”Kuka tahansa”, ei ole Arctorin eikä 

kenenkään katseen kohteena, koska hänen essentiansa ei koskaan ole tunnistettava henkilö. 

Sartren argumentaation mukaan Fredin katse todistaa Arctorille, että hän on olemassa. Fredin 

katseen kautta Arctor tulee Sartren mukaan myös tietoiseksi itsestään uudella tavalla. Arctor 

tavoittaa itsensä epäsuorasti Fredin kautta. Fredin katse tuo Arctorin itselleen uuden 

tuntemattoman kuvan itsestään. Katseen välityksellä Arctor kohtaa itsensä pre-reflektiivisessä 

tietoisuudessa. Kun ”Kuka tahansa” heijastaa Arctorin tietoisuuden häneen itseensä, on 

lopputulos erilainen, kuin jos hän itsereflektiossa olisi kiinnittänyt huomion itseensä. Fredin 

katse Sartren sanoin jäykistää Arctorin ja piirtää uuden kuvan Arctorista hänelle itselleen. On 

tärkeää havaita, että kun tuo kuva piirtyy Arctorille toisen, Fredin, kautta niin hän kiinnittää 

huomion itseensä. Toisen katseen kautta Arctor tavoittaa itsensä epäsuorasti reflektoimattoman 

tietoisuuden tasolla. Arctorin reflektoimaton tietoisuus pääsee kiinni itseensä ainoastaan siksi, 

että hän on toisen katseen kohteena. Fredin katse antaa Arctorille mahdollisuuden tavoittaa 

itsensä reflektoimattoman tietoisuuden tasolla, epäsuorasti. Arctor ei Sartren argumentaation 

mukaan tavoita itseään kokevana subjektina, vaan objektina toiselle, Fredille. Se, minkä Arctor 

tavoittaa, on hänestä itsestään vieraantunut minä.  

      Sartren eksistentialismin (Saarinen 1983, 232–237). näkökulmasta Arctor tavoittaa 

ontologisesti merkitsevän puolen itsestään. Tämä tapahtuu kuitenkin välikäden kautta, ja sen 

vuoksi se Arctor, jonka hän tavoittaa, saa perustuksensa hänen itsensä ulkopuolelta. Arctorin 

tavoittama minä on olemassa toiselle, ja sen vuoksi se pakenee Arctoria subjektiivisena 

tietoisuutena. Sartren ajattelun mukaan Arctor on erotettu itsestään ei-millään, jota hän ei voi 

täyttää, sillä hän kohtaa itsensä oliona, joka ei ole olemassa hänelle itselleen ja joka 

periaatteessa on olemassa toiselle. Arctor ei suuntaudu itseään kohden aivan kuin hänet joskus 

annettaisiin itselleen, vaan hän on itselleen jotakin, joka luonteensa mukaisesti pakenee häntä 
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itseään eikä koskaan tule kuulumaan hänelle itselleen. Arctor on joka suunnalta poissa, eikä 

hän koskaan tule tavoittamaan itseään.  

      Arctorin olemisen yksi ontologinen ulottuvuus on Sartren eksistentialismin mukaan 

olemista-toisen-objektina, ja siitä syystä Arctor on jatkuvasti toisten näkemänä. Arctor kantaa 

toista ihmistä mukanaan kaikkialle, ja hänen ilmenemisensä toiselle asettaa hänet Sartren 

käsityksen mukaan toisen armoille, koska olemisessaan-toiselle hän on objektina toiselle 

subjekti. Hän ei enää ole tilanteen herra, vaan sartrelaisittain kärjistetysti hän voi pitää itseään 

orjana, sikäli kuin hän ilmenee toiselle. Tuo toinen on Arctorin tapauksessa Fred, jolla on avain 

Arctorin olemiseen. Holoskannerin kautta Fred synnyttää Arctorin objektina ja Arctorin 

objektivoitu minä on juuri objekti Fredin katseelle. Arctorin oleminen objektina on hänen 

radikaalin vapautensa tavoittamattomissa. Se kuva, joka Fredillä on Arctorista, on radikaalisti 

hänen itsensä ulkopuolella, tai SD:n tapauksessa hänen sisäpuolellaan, mutta silti hänen 

tavoittamattomissaan. Fredin kuva Arctorista syntyy sen perusteella, että hän uskoo 

seuraavansa huumerikollista nimeltään Bob Arctor. Arctorin mielen jakautuessa tästä seuraa, 

että Arctor objektivoituu Fredin katseeseen ja näkemykseen. Tästä muodostuu Sartren 

argumentaatiota mukaillen lopulta Arctorin kohtalo. Hän jää objektivoidun minänsä vangiksi 

ja lopulta tukehtuu siihen. Sartren eksistentialistisen psykoanalyysin mukaisesti Robert 

Arctorin elämän eksistentialistinen alkuperä teki hänestä huumekauppiaan. Kirjassaan Saint 

Genet: Comedien et Martyr´n (1952) Sartre kuvaa, kuinka Jean Genetistä tuli varas, koska 

ihmiset pitivät häntä sellaisena. Genet omisti elämänsä pimeydelle, koska ihmiset näkivät hänet 

sellaisena. (Saarinen 1983, 237–238, 250–251) SD:a Bob Arctor on huumekauppias, koska 

Hank, hänen esimiehensä poliisivoimissa, pitää häntä huumekauppiaana. Bob Arctor omistaa 

elämänsä huumekaupalle, koska Fred näkee hänet sellaisena. Arctorin elämänkulkua määrää 

hänen olemisensa-muille. Olleessaan holoskannereiden valvonnassa Bob Arctor, joka on 

tietoinen valvonnasta, tuntee olevansa huumekauppias, jota seurataan. Arctor-objektina-

holoskannereille on huumekauppias, joten hänen on toimittava sen mukaan. Mitä tahansa hän 

holoskannereiden edessä tekee, valvojan silmissä sitä ei tee hän itse, Bob Arctor, vaan Bob 

Arctor, huumekauppias. 

      Sartren Genet´n tapaan (Saarinen 1983, 251–252) Arctor yrittää selvitä vaikeasta 

tilanteestaan, olla sekä seurattava että seuraaja tarkkailemalla itsestään sitä puolta, jota muut 

pitävät huumekauppiaana. Tarkkailtuaan aikansa toista minäänsä, Frediä, hän alkaa pelätä sitä, 

koska huumekauppias Arctor on syntynyt toisten halujen kautta, ja tästä seuraa, että toinen minä 

on hänelle aina viime kädessä kätketty. Lopulta toisen katseen alla elävä Bob Arctor alkaa 

kiristää otettaan ja syöksyy muiden luomaan minäkuvaan koko voimallaan. Hän elää essentiaa, 
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jonka muut ovat hänelle luoneet. Arctor on muiden mielestä huumekauppias, joten hänen täytyy 

kantaa huumekauppiaan leimaa ja lopulta hän on huumekauppias omasta vapaasta tahdostaan. 

Arctorin tapauksessa tästä tekee traagista, että hänen mielensä on jakautunut, ja siitä syystä 

hänen toinen mielensä, Fred, kokee samat asiat kuin Arctor, mutta päinvastoin. Muiden silmissä 

Fredin olematon ulkomuoto on huumepoliisi, joka tarkkailee itseään, Bob Arctoria. 

Tarkkailtuaan itseään aikansa hän alkaa pelätä Arctoria, ja lopulta tämä yhtälö johtaa siihen, 

että Fredistä tulee huumepoliisi, koska muiden silmissä hän on jo sitä 

      Sartren mukaan ruumis on rajoitus ihmisen vapaudelle. Se on osa todellisuuden 

vihamielisyystekijää, sillä se Sartren mukaan on ihmisen projektien tiellä ja estää häntä 

saavuttamasta itselleen asettamiaan päämääriä. (Saarinen 1983, 272–273.) Näin ollen Fredille 

myös Arctorin ruumis on este sille, että Fred ei voi olla täysin ´”Kuka tahansa”´, kasvoton 

lainvartija, joka hän huumepoliisina haluaa olla. Fred ajattelee sartrelaisittain, että hänellä ei 

ole mitään syytä, miksi hänellä pitäisi olla juuri Arctorin ruumis, joka hänellä ajoittain on, mutta 

on kuitenkin välttämätöntä, että hänellä on jokin ruumis, ja tätä seikkaa varten on sekopuku. 

      Genet´n tavoin Arctorin yritys ei ole muuta kuin epätoivoinen yritys kaapata itselleen se, 

mikä hänelle ja vain hänelle kuuluu, itsensä. Arctor yrittää valloittaa hallintaansa oman 

”vieraantuneen minänsä”, oman-itsensä-toisten-objektina. Tähän Arctor pyrkii yrittämällä 

upottaa oman-olemisensa-itselleen olemiseensa-toisten-objektina. Sartren mukaan ihmisen 

ontologiseen rakenteeseen kuitenkin kuuluu sekä oleminen-itselleen että oleminen-toisille, 

joten Arctorin yritys, joka on sartrelaista huonoa uskoa, on tuomittu epäonnistumaan. (Saarinen 

1983, 252) 

      Sartren mukaan sisältö on sisältö vasta, kun se on sisältöä jollekin tietoisuudelle. Usko ei 

ollut olemassa itsessään, vaan se oli olemassa jollekin tietoisuudelle. (Saarinen 1983, 77, 82) 

Eksistentialistisesti Fred oli osa Bob Arctoria niin kauan, kuin Arctor tiedosti tämän, ja 

päinvastoin Fred tunsi olevansa osa Arctoria niin kauan, kuin Arctor tiedosti tämän. 

Paradoksaalisesti eksistentialistisesta näkökulmasta Bob Arctor ei enää ole Fred, kun hänen 

tietoisuutensa ei pidä tätä totena. Toisaalta Fred ei eksistentialismin näkökulmasta ole enää 

Arctor, koska hänen tietoisuutensa ei enää tunne olevansa osa Arctoria. Tätä korostaa myös 

Sartren näkemys, että tietoisuuden olemassaolo edeltää olemusta – eksistenssi essentiaa. 

Sartren mukaan ei ole olemassa substanssia, esinemäistä, valmista minuutta, joka jollain tavoin 

jäsentäisi inhimillisen tietoisuuden ja siten ´asustaisi tietoisuuden´.  

      Bob Arctorin minäsuhde on muuntunut näennäisesti persoonallisuuden sisäissuhteeksi, ja 

hänen todellinen minuutensa suhtautuu valeminuuteen kuin vieraaseen yksilöön ja 

depersonalisoi sen. Robert Arctor saapuu SD:ssa kotiin lukkosepän luota: 
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”Nobody home, I guess,” he stated aloud as usual, and was aware that the scanners 
had picked that up. But he had to take care always: he wasn´t supposed to know 
they were there. Like an actor before a movie camera, he decided, you act like the 
camera doesn’t exist or else you blow it. It´s all over. 
   And for the shit there are no take-two’s. 
   What you get instead is wipeout. I mean, what I get. Not the people behind the 
scanners but me. 
   What I ought to do, he thought, to get out of this, is sell the house; it’s run down 
anyway. But…I love this house. No way! 
   It´s my house. 
   Nobody can drive me out. 
   For whatever reasons they would or do want to. 
   Assuming there’s a ”they” at all. 
   Which may just be my imagination, the ”they” watching me. Paranoia. Or rather 
the ”it”. The depersonalized it. 
   Whatever it is that´s watching it is not a human. 
   Not by my standards, anyhow. Not what I´d recognize. (SD 184–185.) 

 

Kun Bob puhuu lainauksessa roolistaan, Fredistä, jota hän vieroksuu, Bob konkreettisesti 

depersonalisoi Fredin toteamalla ”The depersonalized it”. Sisältä käsin Bob Arctorin todellinen 

minuus tarkkailee Frediä ja halveksii ”sitä” kuin vierasta yksilöä. Tämä on laingilaisittain 

ajatellen Bob Arctorin yritys luoda suhteita yksilöihin ja ilmiöihin hänen omassa sisimmässään 

pyrkimättä yhteyteen ulkomaailman yksilöiden ja ilmiöiden kanssa. Arctor koettaa rakentaa 

pienoismaailman sisäänsä, mutta Laingin mukaan on selvää, ettei tämä autistinen, yksityinen, 

yksilönsisäinen ”maailma” pysty korvaamaan ainoata todellista maailmaa, ihmisten 

yhteismaailmaa. Jos se riittäisi tämän korvikkeeksi, psykoosi häviäisi kokonaan näyttämöltä. 

(Laing 1990a, 74–75) 

      Skitsoidi Bob Arctor pyrkii Laingin psykiatriaa soveltaen kaikkivoipaisuuteen. (Laing 

1990a, 75) Bob Arctor ei halua luovaan yhteyteen muiden ihmisten kanssa, joten hän jäsentää 

omaa olemistaan niin, että se edellyttää muiden ihmisten ja ulkomaailman täyttä olemassaoloa 

hänelle. Arctor yrittää epätodellisella ja mahdottomalla tavalla näyttää itselleen olevansa kaikki 

muut ihmiset ja ilmiöt. Tällä tavalla Bob kuvittelee voittavansa tosiminälleen turvallisuuden, 

eristyneisyyden ja sitä kautta vapauden muista sekä itseriittoisuuden ja itsehallinnan. 

      Laingilaisittain Bobin suunnitelman edut ovat lumetta, ja sen haitat taas ovat todellisia. 

Suunnitelma kaikkivoipaisuudesta on jo alun perin mahdoton ja petollinen toive, ja se johtaa 

pysyvään epätoivoon. Lisäksi se synnyttää alituisen, kalvavan turhuuden tunnon. Turhuuden 

tunto on väistämätön, koska piilevä ja sulkeutunut minuus kieltäytyy osallistumasta, valeminän 

näennäisesti itsenäisiin ja riippumattomiin toimintoihin ja elää vain ”henkisesti”. Lopulta Bob 
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Arctorin sulkeutunut minuus jää eristyneisyydessään vaille rikastuttavia ulkoisia kokemuksia, 

ja näin hänen koko sisäinen maailmansa autioituu. 

      Lopulta Bob Arctor on tyhjiö, Bruce. Brucessa lomittuvat laingilaisittain 

kaikkivoipaisuuden ja kaiken omistamisen tunnot kyvyttömyyden ja tyhjyyden elämyksiin. 

(Laing 1990a, 75) Hylätessään Bob Arctorin Bob Arctorin minuus vetäytyy henkiseen 

aktiviteettiin, ja se tuntee olevansa turvassa vain piileksiessään ja eristyneenä. Tästä ei Laingin 

mukaan kuitenkaan ole apua, sillä kukaan ei tunne olevansa yhtä ”haavoittuva”, yhtä altis toisen 

ihmisen paljastavalle katseelle kuin skitsoidi yksilö. Jos hän ei jonakin hetkenä koe olevansa 

tarkkailtavana (”minätietoisuutta”) päästäkseen paljastumisen pelosta edes hetkeksi, hän 

turvautuu jompaankumpaan seuraavista kahdesta menetelmästä. Hän joko muuttaa toisen 

ihmisen mielessään esineeksi ja depersonalisoi hänet tai objektivoi tunteensa häntä kohtaan ja 

omaksuu välinpitämättömän asenteen häntä kohtaan. 

      Bob Arctor depersonalisoi Fredin, ja tämä lopulta tuhoaa Bobin. Bob joutuu Uuteen tiehen, 

jossa hänet esineellistetään. Laingin mukaan toisen esineellistäminen ja välinpitämättömyyden 

asenne ovat läheistä sukua toisilleen, mutta ne eivät täysin kata toisiaan. (Laing 1990a, 75) 

Esineellistettyä henkilöä voi käyttää hyväkseen ja manipuloida; hän voi olla kohde. Esineet 

eroavat ratkaisevasti henkilöstä siinä, ettei niillä ole yksilöllisyyttä ja subjektiviteettia ja etteivät 

ne niin ollen kykene vastavuoroisuuteen. Tuhouduttuaan Bob Arctor esineellistyy Uudessa 

Tiessä Bruceksi. Uudessa tiessä potilaita kohdellaan välinpitämättömästi. Aivan kuin he 

olisivat esineitä. Aivan kuin ne eivät merkitse mitään. Esineellistettyinä potilailla on kuitenkin 

oma rooli. He ovat Uudelle Tielle työvoimaa. Kivettyneet potilaat eivät ole Uudelle Tielle uhka, 

vaan kivettämisen kautta se varmentaa omaa turvallisuuttaan. Uuden Tien kannalta tämä on 

osittain vääränlaista turvallisuuden tunnetta, sillä Bob Arctorin kivettyminen tai 

esineellistyminen on huumepoliisin kannalta mahdollisuus. Bruce, Bob Arctor on esimiehilleen 

edelleenkin huumepoliisi, joka on solutettu Uuteen Tiehen. Todellisuudessa ”kuollut” Bob 

Arctor, Bruce ei enää ole tästä tietoinen. 

      Bob Arctor, laingilaisittain skitsoidi yksilö (Laing 1990a, 76–77), ei pystytä 

puolustusvarustuksiaan suojellakseen kehonsa jotakin osaa, vaan hän ponnistelee pelastaakseen 

minuutensa. Skitsoidi tila on Bob Arctorin yritys varjella vaaranalaiseksi jäsentynyttä 

olemassaoloaan. Bob ei kuitenkaan pystynyt olemaan oma itsensä, joten hän vetäytyi 

minuutensa taaemmille linjoille ja lopulta minuuden keskuslinnakkeeseen. Hän on valmis 

luopumaan kaikesta muusta omasta paitsi ”minuudestaan”, mutta Laingin mukaan on traaginen 

paradoksi, että juuri minuus tuhoutuu sitä enemmän, mitä kiihkeämmin sitä tällä tavoin 

puolustetaan. Kun Bob Arctorin minuus skitsofreniatilassa näennäisen lopullisesti tuhoutuu ja 
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häviää, se ei johdu (todellisen tai kuvitteellisen) vihollisen hyökkäyksestä, vaan syynä on Bob 

Arctorin omien sisäisten puolustautumistoimien tuhoisa vaikutus. 
 

 

 3.4. Käsitteellinen Bob Arctor, skitsoidi, jonka skitsoidi tila on skitsofreeninen 
 

      Skitsoidia tilaa luonnehtii minuuden ja kehon umpeutumaton kuilu. Bob Arctorin 

skitsoidinen tila on myös skitsofreeninen. ”Terve” skitsoidi kokee tosiminänsä enemmän tai 

vähemmän aineettomaksi ja kehonsa tuntemukset ja toiminnot taas valeminäänsä kuuluviksi. 

Bob Arctorille valeminä on aineeton ja kehon tuntemukset taas tosiminään kuuluvia. Kehosta 

eriytyminen on skitsoidin, Laingin mukaan vaaratilanteessa myös terveiden ihmisten, 

puolustusmekanismi tilanteessa, josta skitsoidilla ei ole fyysistä ulospääsyä. (Laing 1990, 78) 

Arctorin situaatiossa hämmentyneisyys, ambivalenssi, esineellistäminen ja katkelmallisuus 

muodostavat mystifikaation verkon. Arctorin elämässä monimielisyys ja mystifikaatio saavat 

niin suuren roolin, ettei enää mikään arkitodellisuudessa anna hänelle turvaa. Mielestä 

eriytyminen on Bob Arctorin puolustusmekanismi tilanteessa, jossa hän kokee, että hänellä ei 

ole henkistä poispääsyä. Hänen tosiminänsä toimi hänen kehossaan ja valeminänsä henkisellä 

tasolla. 

      Bob Arctorin skitsofreenisen tilan aiheuttaa sekopuku, joka vieraannuttaa Arctorin mielen 

hänen kehostaan. Hänen kehonsa toimii ulkoisesti entiseen normaaliin tapaansa, mutta 

henkisellä tasolla se toimii omin päin, automaattisesti. Bob Arctorin toiminta on unenomaista, 

epätodellista ja automaattista. Laingia käyttäen hänen valeminuutensa taas on äärimmäisen 

valpas ja ajattelee ja havainnoi kirkkaasti. (Laing 1990a, 78; Haugsgjerd 1975, 177) Minuuden 

ja kehon eriytyminen käy ilmi holoskannerin nauhoilta. Tilanne, jossa Fred katsoo jälkikäteen 

nauhoilta, mitä Bob Arctor tekee, on skitsofreeninen. SD:n alussa Fred on Bob Arctorin 

valeminä. SD:n lopussa Fredistä kuitenkin tulee Arctorin todellinen minä, vaikka 

todellisuudessa Fred on Arctorin valeminä. Fredin silmissä kaikki hänen tekonsa ovat 

valeminän, Arctorin, aikaansaannosta. Teot eivät Laigin mukaan ole hänen tositodellisuuttaan. 

(Laing 1990a, 88–89) Fred tahtoo aina pysyä ”objektiiviseen elementtiin” sitoutumattomana. 

Voidakseen mitätöidä kaiken tekemänsä Fred yrittää tällä tavalla ”sisäisesti” kieltää kaiken, 

mitä hän Bob Arctorina tekee. Näin maailmaan, todellisuuteen, ”objektiiviseen elementtiin” ei 

jää ripettäkään ”hänestä”. 

      Laingin mukaan skitsoidi pirstouma tuhoaa normaalin itseyden tunnon riistämällä 

”minätunnolta” kaiken lihan ja veren. Samalla hämärtyvät pysyvästi rajaviivat käsitteiden 



 105 

”täällä” ja ”siellä”, ”sisällä” ja ”ulkopuolella” välillä, koska yksilö ei koe omaa kehoaan osaksi 

minäänsä ja kaiken ”vieraan” vastakohdaksi. Pirstomielen täytyy tuntea, ”täällä ja minua” sekä 

”siellä, ei minua”, jotta hän tottuu ilmaisemaan ja viestimään kaikkea, mikä todellisuudessa on 

hänen sisäistä minuuttaan. Näin minuus pääsee todella aineellistumaan ja yksilöitymään. (Laing 

1990a, 175) 

      Laingia soveltaen (Laing 1990a, 79) Bob Arctorin kohdalla eriytyminen on tahallista. 

Pirstouma on reaktio Bob Arctorin tilanteeseen, eikä se lopulta enää häviä, kun tilanne, eli Bob 

Arctorin ura, on ohi. Eriytyminen on sartrelaisen eksistentialismin näkökulmasta Arctorin 

radikaalisti vapaan tietoisuuden tekemä valinta siihen, miten se todellisuuteen suhtautuu. Kun 

tilanne uhkaa Bob Arctorin olemassaoloa, eikä hänellä enää ole pakotietä, Bob Arctor omaksuu 

skitsofreenisen skitsoidin tilan, ja hän on fyysisesti Bob Arctor. Fred taas jää henkiseksi 

tarkkailijaksi ja havainnoi, mitä hänen kehonsa tekee tai mitä Bob Arctor sille tekee. Bob Arctor 

kokee elävänsä pysyvästi pirstoutuneena maailmassa, jossa uhka vaanii häntä joka taholla eikä 

ulospääsyä enää ole. Bob Arctorille Bob Arctor on vankila, jossa häntä tarkkailee hänen 

valeminänsä tai tosiminänsä Fred, joka kuitenkin on Bob Arctor. 

      Bob Arctor on paranooikko, jota Bob Arctor ahdistelee. Bob Arctor on Bob Arctoria 

vastaan. Bob Arctorilla on suunnitelma Bob Arctorin tuhoamiseksi. Bob Arctorin talossa on 

holoskannereita, jotka seuraavat häntä. Bob Arctor kokee, että todellisuus sinänsä vainoaa 

häntä. Maailma sellaisenaan ja muut ihmiset uhkaavat häntä. Bob Arctorin yritys puolustautua 

”todellisuutta” vastaan vain voimistaa todellisuuden alusta asti uhkaavaa luonnetta. Arctor 

kokee, että ”elämään” osallistuessaan hän saattaa alituisesti oman olemisensa elämän 

tuhovaikutuksille alttiiksi. Bob Arctorin minuus koettaa paeta maailmasta ja päästä turvaan 

muuttumalla aineettomaksi. (Laing 1990a, 80, 90) Todellisuudessa se kuitenkin jää kaiken 

todellisuuden ja toiminnan ulkopuolelle. Bob Arctorista tulee tyhjiö; kaikki on hänen 

ulkopuolellaan. Bob Arctor ei enää tunne selvästi elävänsä, joten hän kokee, että muut uhkaavat 

hänen häilyviä tuntojaan. Bobert Arctorin minuus haluaisi laingilaisittain osallistua maailmaan, 

mutta hänen ainoa välineensä siihen on Fred. 

          Sartren eksistentialismin mukaan ahdistus liittyy olennaisesti käsitykseen ihmisen 

vapaudesta. Sartren mukaan tietoisuus on tietoinen omasta vapaudestaan, ja se ilmenee 

tietoisuudelle ahdistuksena. Ahdistus ei kuitenkaan ole pelkoa, sillä pelko kohdistuu Sartren 

mukaan tietoisuuden ulkopuolelle, kun taas ahdistus syntyy tietoisuuden kohdatessa itse 

itsensä. Pelko edellyttää jo omaksutut arvot, mutta ahdistus johtuu siitä, että tietoisuus ei tiedä, 

mitkä arvot ovat, ja koska tiedän, että vain minä itse viime kädessä määrittelen nuo arvot ja 

merkitykset, joten Sartren mukaan mikään ei takaa, mitä minä itse tulen olemaan. Tätä on 
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Sartren ahdistus; tietoisuutta, että mikään nyt olemassa oleva ei määrää sitä, mitä minä olen 

hetken päästä. Se mitä olen nyt, ei millään tavoin voi määrätä sitä mitä minä tulen olemaan. 

(Sartre 2003, 53–56; Saarinen 1983, 182–184) Bob Arctorin sartrelainen ahdistus on 

epätietoisuutta Bob Arctorin tulevaisuudesta ja minuuden jatkuvuudesta.  

     Sekopuvussa maailma on Bobille epätodellinen. Sekopuvun kautta hän eriytyy tosiminästä 

eikä ole normaalissa suhteessa muihin ihmisiin ja ulkomaailmaan. Näin Bobin olemiseen tulee 

harhaisuutta. Hän ei kohtaa maailmaa yhdentyneenä itseytenä, vaan kieltää osan omaa 

olemustaan kieltäytymällä välittömästi sitoutumasta maailman ihmisiin ja ilmiöihin. Minuus ei 

enää pääse suoraan kosketukseen todellisten ilmiöiden ja todellisten ihmisten kanssa. Laingin 

mukaan kyseessä on ”itseensä suhteutuva suhde”. (Laing 1990, 82–83) Sekopuvussa kaikkia 

ihmissuhteita rasittaa teennäisyys, vilppi ja epäaitous. Yksilö voi suhtautua tunnontarkan 

avoimesti ja rehellisesti vain itseensä. Silloin minuus pyrkii suhteeseen itsensä kanssa ja sulkee 

ulkopuolelleen kaiken muun. Tämä johtaa minuuden toiseen pirstoumaan. Yksilö on jakautunut 

”tosiminäksi” ja ”valeminäksi”. Lopulta nämäkin, kuten Bob Arctorin tapaus osoittaa, 

menettävät todellisuuden ja pirstoutuvat kumpikin osajärjestelmiksi. Lopulta minän suhde 

itseensä kehittyy kaksinaisuudeksi: sisäinen minä pirstoutuu ja luo itseensä sadomasokistisen 

suhteen. Silloin sisäinen minä, joka Laingin mukaan on syntynyt ensi sijassa ylläpitämään 

haurasta itseyden tuntoamme, alkaa menettää sitäkin identiteettiä, joka sillä alun perin oli. 

Laingin mukaan kun yksilö korvaa vuorovaikutuksen toisella, seurauksena on kauhumaailma, 

joka ahmaisee hänet. (Laing 1990, 82–83) 

      Bob Arctor pelkää paranoidisesti ensin Jim Barrisia ja lopulta itseään, Bob Arctoria. 

Paranoia on Arctorin eksistentialistinen peruskokemus. Eksistentialistisen näkemyksen 

mukaan se on tapa, jolla todellisuuden totaalinen ja lopullinen vieraus ilmene Arctorin 

tietoisuudelle. Laingin psykiatrian mukaan (Laing 1990, 83–86) Bob Arctor siirtyy vähitellen 

tasolle, jossa hän ei enää toimi todellisuudessa, vaan hän toimii vain kuvitelmatasolla. Hän 

muuttuu epätodelliseksi. Bob Arctorin varsinainen ”maailma” alkaa kutistua ja autioitua. 

Fyysinen ulkomaailman ja toisten ihmisten ”todellisuus” ei enää ole luovan mielikuvituksen 

ponnahduslauta, ja se menettää merkitystään yhä enemmän. Bob Arctorin kuvitelmilla ei ole 

yhteyttä todellisuuteen, joten ne tyhjenevät ja alkavat häilyä ilmassa. Bob Arctorin yhteys 

todellisuuteen on hatara, hänestä tulee yhä epätodempi minä. Bob Arctorin valtaavat 

kuvitelmat, jotka ovat suhteessa hänen omien kuviteltujen kuvitelmien kanssa. Bob Arctorin 

kuvitelmat ja todellisuus eivät vaikuta toisiinsa, mikä tahansa kuvitelmatasolla on mahdollista. 

Lopulta Arctorin tuhoamisvietti tuhoaa hänen koko maailmansa. Skitsofreenikkona hän kokee, 

että hän itse on kuollut. Mikään ei enää kykene palauttamaan elämää. Konkreettisesti Arctorin 
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kuolema tapahtuu automatkalla Uuteen tiehen. Perillä hän ei enää ole Bob Arctor. Donnan 

saapuessa Uuteen tiehen henkilökunta kysyy häneltä Bob Arctorista: ”What is it?”, johon 

Donna vastaa: ”A person (SD 237)”. Henkilökunnalle hän ei ole mitään. Ainoastaan 

persoonaton ”se”. Donnalle hän ei enää ole Bob Arctor. Hän on vain ”henkilö” vailla sitä 

persoonaa, jonka Donna aikaisemmin tunsi Bob Arctorina. Uudessa tiessä Bob Arctor saa 

uuden henkilöllisyyden. Arctorin elämä jatkuu Brucena. Brucena hänellä ei enää ole välitöntä 

yhteyttä muihin ihmisiin, eikä enää oman olemisen siihen puoleen, jonka hän on jättänyt aidon 

minuutensa raja-aitojen ulkopuolelle. Näin Bruce kokee vapauden tuntoja, jotka se pelkäsi 

menettävänsä antautuessaan alttiiksi todellisuudelle. 

 

 

3.5. Fred - valeminäjärjestelmä 
 

      Laingilaisen psykiatrian näkökulmasta (Laing 1990a, 73) Bob Arctorin ”oman” minän ja 

persoonallisuuden välille syntyy pirstouma. Bobin minä-tuntemusten ja Fredin tekemien Bobin 

käyttäytymistä koskevien havaintojen välillä on ristiriitaisuutta. Arctor luo Fredissä 

”persoonallisuuden”, jota Laing kutsuu yksilön ”valeminäksi” tai ”valeminäjärjestelmäksi”. 

Valeminäjärjestelmä kuvaa Bobin tilannetta siinä, että hänen omaksumansa ”persoonallisuus”, 

valeminä, naamio, ”julkisivu” tai persoona on sekopuvusta miljoonista variaatioista syntynyt 

yhdistelmä, jonka lähtökohtana on monta osaminää. Sekopuvussa Arctor on actor. Hän on 

”tuhatkasvoinen mies”, joka esittää roolia, jonka yhteiskunta hänelle kulloinkin antaa. 

Laingilaisittain hänen valeminäänsä määrittää se, että näistä osatekijöistä kehittyy kuitenkin 

yksi selvä persoonallisuus, Fred. Fredin käyttäytymistä hallitsee pakonomainen tarve tarkkailla 

Bobia. Arctorin tapauksessa yksi valeminuus, Fred, on saanut vapaan vallan ja siitä kehittyy 

oma persoonallisuutensa. 

       Arctorin tai valeminän kehittymisen jälkeen Fredin skitsoidissa järjestelmässä ”minuus” 

on aineetonta. Fred ei koe Arctorin tekoja minuutensa ilmauksiksi. Fred on eriytynyt ja 

itsenäistynyt Bobista. Elämyksellisesti Arctorin minuus on sivussa kaikista valeminän, Fredin, 

toimista. Fredin minuus taas on sivussa kaikista Arctorin toimista, ja nämä Fred kokee 

valheellisiksi. Arctor, itseensä sulkeutunut minuus pitää itseään ”todellisena” minänään ja 

valeminää epäaitona. Todellisuudessa Bob Arctor on eksistentialistisesti ajatellen 

epätodellinen, todellisuuden ulkopuolella, vain vajaasti elossa. Laingin mukaan tässä tilassa 

Bob Arctor on hirvittävän ”minätietoinen”, ”itsetarkkailuun” vaipunut, jolloin nämä käsitteet 

itse asiassa tarkoittavat täyttä vastakohtaansa. Tästä syntyy Arctorin elämys, että hän on jonkun 
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muun tarkkailtavana. Bob Arctorin suhde itseensä on jäsentynyt uudella tavalla, ja samalla 

hänen persoonallisuutensa sisäiset suhteet ovat jäsentyneet uudelleen. Laingilaisittain (Laing 

1990a, 73–74) kun Fred, valeminä tarkkailee Arctoria, Bobille syntyy tunne, että jokin muu 

tarkkailee häntä. 

       Laingin mukaan valeminuudella yksilö voi välttyä olemasta. Valeminä hallitsee yksiön 

käytöstä, ja tosiminä keskittyy kuvittelemaan ja tarkkailemaan. Tosiminä tarkkailee 

havaintotapahtumia ja toimintoja, eikä todellisuus pääse sitä hätyyttämään. 

Valeminäjärjestelmän hallitessa yksilön toiminnat eivät ole sen itseilmauksia. Välittömiä 

suhteita ulkomaailmaan hoitaa valeminäjärjestelmä. (Laing 1990a, 94) 

      SD:a valeminäjärjestelmä ei pysy positiossa, johon se psykiatriassa on asetettu, vaan se on 

psykiatriselta kannalta skitsofreeninen. Valeminä, Fred, hoitaa tarkkailun ja tosiminä, Bob 

Arctor, hoitaa välittömät suhteet ulkomaailmaan. Teoksen valeminäjärjestelmän 

skitsofreenisuutta lisää, että Fred, valeminäjärjestelmä, ei laingilaisesta argumentaatiosta 

huolimatta ole turvassa todellisuudelta, ja tosiminän, Bob Arctorin, toiminta on hänen 

itseilmaustaan. Esimerkkinä avainvälikohtaus, jossa valeminän, Fredin, piti selvittää Bobin, 

tosiminän, tekemää luottopetosta. 

      Sartren mukaan yksi huonon uskon tyyppi on rooliin identifioituminen. Sartrelaisesti 

ajateltuna Bob Arctor pakenee vastuutaan ja ahdistustaan uskottelemalla itselleen, että Fredin 

rooli sitoo häntä ja samalla se riisuu pois vapauden ja samalla oman mahdollisuuden tehdä 

valintoja. Fredinä Arctor korostaa itseään poliisina, Bob Arctorina huumeidenvälittäjänä. 

Sartren ajattelua soveltaen (Saarinen 1983, 204–205) on kuitenkin huonoa uskoa, että Fred 

kuvittelee olevansa poliisi, tai kun Arctor kuvittelee olevansa huumeidenvälittäjä, jotta näillä 

kuvitelmilla sinänsä olisi mitään merkitystä tietoisuudelle. Roolit merkitsevät jotakin vain 

silloin, kun tietoisuus itse antaa niille merkityksen. Arctorin ”roolit” eivät ole mitään 

alitajunnan – Sartren mukaan mitään alitajuntaa ei ole olemassa – keinoja suojautua 

todellisuuden ahdistavilta asioilta, vaan se johtuu tietoisuuden omasta valinnasta. Fred ei ole 

poliisi sen vuoksi, että hänen velvollisuutensa on täyttää poliisin määritelmä, eikä Arctor ole 

huumekauppias sen vuoksi, että hänen täytyy toimia huumeidenvälittäjän roolin mukaisesti. 

      Poliisin roolissa Fred esineellistetään Sartren argumenttien mukaan. Normaalista 

institutionaalisesta esineellistämisestä poiketen esineellistäminen ei tapahdu siten, että Fred 

puetaan poliisit ulkonaisesti merkitsevään univormuun. Esineellistäminen tapahtuu sekopuvun 

kautta. Hänestä tehdään heideggerilainen ”Kuka tahansa”, sartrelainen olio itsessään. Sekopuku 

häivyttää Arctorin identiteetin tehokkaammin kuin univormu. Sartren ajattelun mukaan on 

kuitenkin huonoa uskoa, että sekopuvussa sen kantajan identiteetti tai vastuu teoista katoaisi. 
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Sekopuvulla ja poliisin roolilla ei voi välttää omaa vapauttaan ja sen mukana kulkevaa vastuuta. 

Toimiessaan poliisina Arctor tekee sitä omasta valinnastaan. Arctor ei toimissaan voi piiloutua 

poliisin tai huumeidenvälittäjän rooliin, vaan se on hänen valintansa. 

      Sartren argumentti rooliin identifioitumisesta muistuttaa Laingin ajatusta kokemuksen 

mystifikaatiosta. Laingin mukaan kokemuksen mystifikaatio on valheellista tietoisuutta. 

Esimerkkinä hän käyttää kolonialistien suorittamaa riistoa siirtomaissa. Todellisuutta 

mystifioimalla kolonialistit uskottelivat, että heidän siirtomaissa suorittamansa riisto on 

hyväntekeväisyyttä. Mystifikaation syvyyttä kuvaa se, että he eivät uskotelleet sitä pelkästään 

alkuperäisasukkaille vaan myös itselleen. (Laing 1990b, 49) 

      Kun Fred uskottelee itselleen, että Arctor on paha, ja kun Arctor uskottelee itselleen, että 

Fred vainoaa häntä, sekä Fred että Arctor mystifioivat todellisuutta. Mystifikaation kautta he 

voivat nähdä asiat tilanteeseen sopivalla tavalla. Todellisuudessa he pettävät itseään. Koko 

Arctorin ja Fredin vastakkainasettelu on todellisuuden mystifikaatiota, joka lähtee siitä, että 

Arctorin esimies Hank antoi Arctorille määräyksen vakoilla itseään. Tehtävänsä alussa Arctor 

kykeni ylläpitämään roolejaan, mutta skitsofrenian puhjetessa hän turvautui todellisuuden 

mystifioimiseen, jotta hän pystyi toimimaan ristiriitaiseksi muuttuneessa situaatiossaan. 

Sartrelaisittain Laingin todellisuuden mystifikaatio on ainoastaan huonoa uskoa. 

      Laingin mukaan valeminäjärjestelmä täydentää tosiminää, joka luomalla valeminän 

keskittyy ylläpitämään identiteettiään ja vapauttaan olemalla transsendentti ja aineeton. 

Tosiminää ei voi tavoittaa, ahdistaa määräkohdasta, saada ansaan, omistaa, vaan se pyrkii 

olemaan puhdas subjekti, vailla objektiivista olemassaoloa. Sen seurauksena yksilö pitää koko 

objektiivista olemistaan valeminänsä ilmentymänä. Laingin mukaan ihminen ei voi olla 

todellinen, ellei hän ole olemisessaan kaksiulotteinen. Todellisella ihmisellä on kaksiulotteinen 

identiteetti, joka rakentuu ”identiteetistä muille” ja ”identiteetistä itselle”. Ollakseen todellinen 

ihmisen täytyy olla olemassa sekä objektiivisesti että subjektiivisesti, eikä vain subjektiivisesti. 

(Laing 1990a, 94–95) 

      SD:ssa tosiminä, Bob Arctor, luo valeminän, Fredin, jotta hän pystyy hajottamaan 

identiteettiään aineellisena. Bob Arctor, tosiminä, on ahdistettavissa, ja se saadaan lopulta 

ansaan. Ensin se on yhteiskunnan ja lopuksi Uuden Tien omaisuutta. Bob Arctor on puhdas 

objekti, vailla subjektiivista olemassaoloa. Bobin subjektiivinen olemus on hänen valeminänsä 

ilmentymä. Paradoksaalisesti Bob Arctor on siitä huolimatta todellinen. Hänen kaksiulotteinen 

identiteettinsä rakentuu siten, että hänen ”identiteettinsä muille” on Bob Arctor ja 

”identiteettinsä itselleen” on Fred. Todellisuudessa hänen identiteettinsä on neliulotteinen, 

koska välillä hänen ”identiteettinsä muille huumepoliiseille” on Fred, ja hänen ”identiteettinsä 
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itselleen” näissä tapauksissa on Bob Arctor. Jos Fred taas huomioidaan sekopuvun satunnaisesti 

antamina hahmoina, hänen objektiivinen olemisensa on potenssiin ääretön, ja näissä 

tapauksissa hänen subjektiivinen olemisensa on riippuvainen siitä, kuka milloinkin on hänen 

sekopukuista olemustaan valvomassa. 

      Laingin mukaan jokainen ihminen kantaa jonkinlaista naamiota kasvoillaan, mutta joissakin 

kohdin valeminä eli skitsoidi persoonallisuus kuitenkin eroaa ”normaalin” ihmisen kantamasta 

naamiosta. ”Normaali” ihminen ei koe asioiden taistelevan hänen ”todellista luontoaan” 

vastaan siten, että hän kokisi niiden tukahduttavan ja tappavan häntä. Tämä ongelma ei kärjisty 

niin tuskalliseksi, että yksilön olisi pakko hyökkäämällä tuhota itsestään vieras todellisuus, 

aivan kuin sillä olisi oma, erillinen (persoonallinen) olemassaolonsa. Vaikka näin ei ole 

”normaalin” yksilön laita, skitsoidissa valeminäjärjestelmässä tapahtuu juuri näin. Laingin 

mukaan skitsoidin valeminä ei pyri toteuttamaan tai tyydyttämään hänen sisäistä minäänsä. 

Skitsoidin yksilön minuus voi jäädä nälkiintyneeksi, vaikka hänen valeminänsä Freudin 

genitaalivaiheen lailla on näennäisesti sopeutunut vallitseviin olosuhteisiin, tuon valeminän 

toiminta ei kuitenkaan ”tyydytä” varsinaista ”sisäistä minää”. (Laing 1990a, 95–96; Freud 

1981, 285) 

      Fred, ei kukaan ja ”Kuka tahansa”, on Bob Arctorin naamio. Bob Arctor on Fredin naamio. 

Fred ei ole ”normaali”, sillä hänestä tuntuu, että Bob Arctor vainoaa häntä. Bob Arctor ei 

myöskään ole normaali, sillä hänellä on tunne, että se, jokin, depersoonallinen Fred, ”Kuka 

tahansa” tai ei kukaan, vahtii häntä. Lopulta sekä Fredin että Bobin ongelma kärjistyy niin 

pahaksi, että se täytyy kivettää, koska sillä on persoonallinen olemassaolo. Fred, valeminä, ei 

halua toteuttaa tai tyydyttää Bobia, tosiminää, eikä Bobin, tosiminän toiminta aina tyydytä 

Frediä. 

      Laingin mukaan skitsoidin yksilön valeminä mukautuu pakonomaisesti muiden yksilöiden 

tahtoon. Vaikka se on osin itsenäinen ja kontrollin ulkopuolella, yksilö kokee sen itselleen 

vieraaksi. Se ei johdu toisasteisista puolustusmekanismeista, vaan suoraan hänen olemisensa 

voimajäsentymästä, siitä, että hän kokee olevansa epätodellinen, epämielekäs, tarkoitukseton: 

hän, hänen havaintonsa, ajatuksensa, tunteensa ja tekonsa. Hänen toimintojaan säätelee vieras 

tahto. (Laing 1990a, 96–97) 

      SD:ssa Robert Arctorin valeminän Fredin täytyy mukautua esimiestensä tahtoon. Vaikka 

Fred on itsenäinen, hän ei ole kontrollin ulkopuolella. Häntä kontrolloidaan sekopuvussa olevan 

valvontajärjestelmän kautta. Bob tuntee Fredin itselleen vieraaksi, ja Fred on näin Bobin 

kontrollin ulkopuolella. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole puolustusmekanismi eikä kokemus 
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omasta vajaavaisuudesta, vaan kirjaimellinen pirstouma tai kahtiajakautuminen. Hänen 

toimintojaan säätelee vieras tahto, paradoksaalisesti se on hän itse. 

      Laingin mukaan valeminä syntyy vastaamaan toisen yksilön pyrkimyksiä tai odotuksia tahi 

yksilön arveluja niistä. Pääsääntöisesti poliisia pidetään kaikkialla maailmassa huumeettomina, 

rehellisenä ja olemukseltaan siisteinä. (Laing 1990a, 98) Fred on vastaus siihen, mitä Robert 

Arctorin huumepoliisina ymmärretään olevan. 

      Laingin mukaan skitsoidin yksilön käytös on esitystä. Skitsoidi yksilö ”esittää”, koska hän 

pelkää muutoin päätyvänsä tavoitteisiin, joita hän kuvittelee muiden hänelle asettaneen. Omia 

tavoitteitaan skitsoidi yksilö lähestyy vain kielteisesti: ulkonaisesti mukautumalla hän suuressa 

määrin pyrkii pelastumaan täystuholta. Saadakseen otteen itsestään hän käy oman 

mukavuutensa kimppuun. Valeminän käyttäytyminen on Laingin mukaan monesti aivan 

tavallista, mutta tällainen julkisivu kaavoittuu kaavoittumistaan, ja sitä mukaa kuin se 

kaavoittuu, sen eriskummalliset piirteet kärjistyvät. (Laing 1990a, 99) 

      SD:ssa sekä Fredin että Actorin, Arctorin käytös on esitystä. Kummankaan esittäminen ei 

johdu ”suorituspaineiden” pelosta, vaan kumpikin toimii saamansa roolin mukaisesti. Arctor 

esittää huumekauppiasta, ja Fred esittää huumepoliisia. Aikaisemman elämänsä ja nykyisyyden 

väliin Arctor on iskenyt ontologisen kiilan, hän on käyttänyt vapauttaan ja valinnut uuden 

elämän, jota eivät arkipäiväiset murheet rasita. Omia tavoitteita Robertilla, Bobilla, Fred 

Arctorilla ei enää ole. Hän on kuusikymmentäluvulla käytetyn ilmaisun mukaan drop-out, 

luopunut porvarillisesta elämäntavasta. Fittingin mukaan 1960-luvun drop-out –ilmiössä oli 

olennaista se, että se ei tapahtunut huonontuneen taloudellisen tilanteen vuoksi, vaan drop-outit 

jättäytyivät yhteiskunnan ulkopuolelle omasta vapaasta tahdostaan vastalauseena 1960-luvulla 

Yhdysvalloissa vallinnutta kapitalistista ilmapiiriä vastaan. Arctor on toisaalta poliisi (straight) 

ja toisaalta huumeiden väärinkäyttäjä (freak). Fitting näkee, että Arctorin tilanne kuvastaa 

Yhdysvaltain ristiriitaista tilannetta. (Fitting 1983, 103) Sartren käsityksen mukaan tietoisuus 

ei voi löytää mitään perusteita valinnoilleen itsensä ulkopuolelta, koska mitään lopullista ja 

ehdottoman varmaa, tietoisuuden ulkopuolista perustaa valinnoille ei ole olemassa. Jättäessään 

porvarillisen elämän Arctor sartrelaiseen tyyliin murtaa arkielämän pikkuporvarillisia myyttejä. 

Kuin Sartren eksistentialistista ajatusmallia julistaen Fred riisuu elämänsä sen 

turvapanssareista, symboleista ja instituutioista ja iskee murskaksi arkielämää ympäröivän 

näennäisen vääjäämättömän, muuttumattoman ja absoluuttisen merkitysverkoston. (Saarinen 

1983, 188–189) Huumepoliisina hänen tavoitteensa ovat tehtävät, jotka hänelle annetaan. Yksi 

hänen tehtävistään ja samalla tavoitteistaan on saada Bob Arctor, huumekauppias, itsensä kiinni 

huumerikoksesta. Fredin pomo Hank antaa Fredille tehtävän: seurata itseään. Tämä vähitellen 
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johtaa siihen, että Bob, Fredin kaavoittunut käytös muuttuu vähitellen kummalliseksi. Hän ei 

enää kykene esittämään hänelle annettua roolia. 

      Laingin mukaan valeminän mukautumisalttiuden selvimpiä piirteitä on pelko, koska miksi 

joku muutoin toimisi toisten mieliksi vastoin tahtoaan. Toinen piirre hänen mukaansa on viha, 

sillä mitä muuta olio vihaa kuin sitä, mikä vaarantaa sen olemassaolon. Laingin mukaan 

skitsoidin viha ilmenee siten, että valeminä pyrkii yhä tarkemmin omaksumaan sen toisen 

yksilön tahi niiden muiden tunnusomaisia piirteitä, joiden tahtoon se taipuu. Olettamalla miten 

toinen tulisi käyttäytymään, yksilö voi päätyä täysin jäljittelemään toista. Jäljittelyn synnyttämä 

viha kuitenkin näkyy siitä, että jäljitelmä voi kääntyä ivamukaelmaksi. Yksilö ei aina tiedosta, 

miten pitkälti hänen tekonsa ovat jonkun muun jäljittelyä. Se voi olla joko verraten pysyvää ja 

pitkäaikaista taikka aivan hetkellistä. Lopultakin jäljitelty henkilö voi olla paremmin 

kuvitelmahahmo kuin todellinen henkilö, aivan kuten se yksilö, jonka tahtoon skitsoidi taipuu, 

voi olla pikemmin kuvitelma kuin lihaa ja verta. Jäljittely on samaistumisen muotoja: yksilö 

omaksuu osittain sellaisen vieraan identiteetin, jota hän ei ole. (Laing 1990a, 99–100) 

      SD:ssa Bob Arctorin vihan kohde on Jim Barris, jonka Arctor tuntee uhkaavan itseään. 

Barris ei ole Bobin ainoa vihan kohde, vaan hän vihaa myös Frediä, sitä, itseään joka seuraa 

häntä. Fred, valeminä taas jäljittelee niiden, huumepoliisien, piirteitä, joiden tahtoon Bob 

taipuu. Sekopuvussa Fredillä ei ole mitään piirteitä, ja lopulta Bob Arctor, Fred muuttuu 

sellaiseksi, jota hän on yrittänyt matkia eli ei miksikään. Fredin samaistumisen tarkoituksena 

on estää täyssamaistuminen ja samalla Bobin identiteetin täydellinen katoaminen, mutta se ei 

onnistu, vaan Bob Arctorista tulee lopulta tyhjä Bruce. 

      Laingin mukaan skitsoidin käyttäytymisen eriskummallisuus ja omalaatuisuus lähtevät 

niistä tunteista, joita hän tuntee matkimaansa ihmistä kohtaan. Aluksi skitsoidi yksilö 

orjallisesti sopeutuu ja mukautuu, mutta lopuksi hän juuri sopeutuvuudellaan ja 

mukautuvuudellaan ilmaisee omaa kielteistä tahtoa ja vihaa. Kun valeminäjärjestelmä 

mukautuu äärimmilleen muiden tahtoon, syntyy erilaisia ilmiöitä, joissa tottelevuus, matkinta 

ja jäljittely kärjistyvät sellaisiin mittoihin, että niistä tulee irvokas parodia ja piilosyytös tutkijaa 

ja hänen manipulointiaan kohtaan. (Laing 1990a, 99–102; Laing 1971a, 95) 

      Automaattinen totteleminen on SD:ssa viety äärimmilleen. Sekopuvussaan Bob Arctor ei 

ole kukaan, ja hänen rooliinsa kuuluu esittää valmiiksi kirjoitettuja tekstejä. Fred, Bob Arctorin 

valeminä, on etukäteen muokattu ivaamaan rooliaan.  

      Laingin mukaan tosiminä vihaa valeminän luonteenomaisia piirteitä. Se pelkää 

valeminuutta, sillä vieraan itseyden mahdollisuus koetaan aina uhaksi omalle identiteetille. 

Minuus pelkää, että samaistuminen laajetessaan ahmaisee sen. Laingin mukaan 
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valeminäjärjestelmän toiminta näyttää rinnastuvan kehon tapaan suojautua vieraita esineitä 

kohtaan. Keho eristää ja kapseloi vaaralliset tunkeilijat ja siten estää niitä leviämästä 

laajemmalti koko kehoon. Sellaisen puolustustoiminnan on todettava epäonnistuvan. Sisäinen 

minuus ei ole se todempi kuin ulkoinenkaan. (Laing 1990a, 102–103) 

      SD:a Bob Arctor vihaa ”sitä”, valeminäänsä, koska pelkää Fredin paljastavan ja samalla 

tuhoavan hänet. Bob Arctorille Fred on kuitenkin myös suoja poliiseiksi naamioituneita 

huumekauppiaita vastaan. Se eristää Bob Arctorin vaarallisista tunkeilijoista, jotta ne eivät voi 

uhata sitä. Sekopuvussa Bob Arctor, Fred on allegoria yhteiskunnasta: kasvoton. 

      Laingin mukaan valeminäjärjestelmä esittää vakioista ”persoonallisuutta”. Sen lisäksi se 

voi sortua lukuisiin tilapäissamaistuksiin. Yksilö huomaa yhtäkkiä, että hän onkin omaksunut 

jonkin erityistottumuksen, sanakäänteen tai äänensävyn, joka ei ole ”hänen omansa” vaan 

jonkun muun henkilön. Etenkin hän omaksuu sellaisia erikoisuuksia, joita aivan erityisesti 

vihaa. Pelkästään skitsoidit yksilöt eivät suinkaan omaksu vähäisiä osia muiden 

käyttäytymisestä, mutta skitsoidi valeminäjärjestelmä näyttää yleensä antavan tälle 

taipumukselle erityistä sitkeyttä ja pakonomaisuutta. Joidenkin pirstomielisten koko 

käyttäytyminen on kuin tilkkutäkki ja koostuu muiden ihmisten erityispiirteistä, joiden 

erikoisuus vielä korostuu siksi, että ne toistuvat aivan oudossa yhteydessä. Ulkoisesti skitsoidi 

näyttää sopeutuvan maailmaan kitkattomasti ja onnellisesti, mutta itsekseen hän alati 

tunnustelee noita vieraita osia, jotka voivat arvoituksellisesti työntyä hänestä ulos. Sellaiset 

katkelmat inhottavat ja kauhistuttavat yksilöä; niitä vihataan ja ne koetetaan nujertaa. Jos 

yksilön kaikki käyttäytyminen pakonomaisesti vieraantuu hänen salaisesta piilominästään niin, 

että siitä tulee vain pakkomatkimista, jäljittelyä, ivamukailua tai muuta sen kaltaista 

tilapäiskäyttäytymistä, hän kukaties pyrkii vapautumaan käyttäytymisestä kokonaan. (Laing 

1990a, 104–105.) 

      Bob Arctorin mielen täydellinen hajoaminen alkaa Englesohnin lukkofirmassa, jossa hän 

on Fredinä lunastamassa Arctorin kirjoittamaa katteetonta shekkiä. Liikkeessä hän 

tahtomattaan hokee saksankielisiä katkelmia Goethen Faustista, Beethovenin Fidelion 

libretosta ja Heinrich Heinen runoista. Liikkeessä Bob on enää ulkoisesti Bob Arctor. 

Tahtomattaan Fred sopertaa, tosiminän, Bob Arctorin, hokemia saksankielisiä huudahduksia. 

Tilapäiskäyttäytymisen kautta Bob Arctor vähitellen pyrkii kokonaan vapautumaan 

käyttäytymisestä ja, lopulta siinä onnistuen, itsestään. 
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3.6. Bob Arctorin minätietoisuus 
 

      Kun Hank antaa määräyksen, että Bob Arctorin asuntoon on asennettava tarkkailulaitteet, 

Bob Arctorin minätietoisuus on, laingilaisittain (Laing 1990a, 106), vielä kunnossa. Hän on 

tietoinen itsestään, ja hän tiedostaa, että on jonkun muun tarkkailtavana. Hän myös tiedostaa 

sen, että tämä muu on hän itse. Laingin mukaan yksilön psyykessä nämä kaksi tietoisuutta 

kytkeytyvät kiinteästi yhteen. Bob Arctorin siirtyessä vähitellen skitsoidiin tilaan, hänen 

osaltaan molemmat tietoisuudet kärjistyvät ja saavat pakonomaisen luonteen. Hänen on pakko 

tarkkailla omia toimintojaan ja pakko kokea kehonsa objektiksi muiden maailmassa. 

Skitsoidina hän kokee, että hänet aina nähdään tai että hän joka tapauksessa on aina nähtävissä. 

Bob Arctor kokee henkisen minuutensa läpäiseväksi ja haavoittuvaksi. Mieleltään terveiksi 

oletetut yksilöt puhuvat ”näyteikkunatuntemuksista” - esimerkiksi kun joku toteaa ”N.N näki 

mieleeni tai sieluuni” - vain vertauskuvin, mutta psykootikko saattaa kokea toisen ihmisen 

tutkivan katseen tai tarkkailun tunkeutuvan todella ”sisäisen” minän ytimeen. Orastavana 

psykootikkona Bob Arctorin ongelmana SD:n alussa on, että kun hän tuntee Fredin tutkivan 

katseen tunkeutuvan suoraan hänen ”sisäisen” minänsä ytimeen, hän myös tietää näin käyvän. 

Fred ei ainoastaan näe hänen käytöstään, vaan hän näkee myös Bob Arctorin kokemuksen. 

Holoskannerin valvovan silmän alla Bob Arctor on täysin alaston. 

      Bob Arctor on minätietoinen yksilö, joten hän kokee toisten olevan hänestä 

kiinnostuneempia kuin he itse asiassa ovatkaan. Tämä koskee myös Frediä, häntä itseään. 

Tilanne on Bob Arctorin minätietoisuuden kannalta skitsofreeninen. Koska Hank81 ei tiedä, että 

Fred on Bob, niin teoriassa he eivät ole kiinnostuneita hänestä, mutta todellisuudessa he ovat. 

Bob tuntee Fredinä, että he ovat kiinnostuneempia hänestä kuin he todellisuudessa ovat, ja Fred 

tuntee taas Bobina, että he eivät todellisuudessa ole niin kiinnostuneita hänestä kuin he teoriassa 

ovat. 

      Kun Bob Arctorin minätietoisuutta tutkitaan laingilaisen teorian kautta (Laing 1990a, 107–

108), sen ytimeksi paljastuu syyllisyyden tunto. Bob Arctor on soluttautunut huumepoliisi, 

joten hän pelkää, että huumepoliisien silmissä hän on huumerikollinen. Huumerikollisten 

silmissä hän taas pelkää, että muut huumerikolliset ajattelevat hänen vain esittävän 

                        
81 Vai tietääkö? Fred (Warrickin mukaan kirjan päähenkilö) paljastaa esimiehille, että Robert Arctor on 
walesilainen, kotoisin Harlechista, jossa 1468 käytiin sankarillinen puolustustaistelu yorkilaisia vastaan. Fred 
tietää myös, että Arctorin toinen nimi on Postlethwaite. Nämä seikat puhuvat sen puolesta, että Fredin oikea 
henkilöllisyys on Bob Arctor. Hank hakevan varmuutta Fredin todellisesta henkilöllisyydestä keskustelussa, jossa 
Arctor kertoo kyseessä olevat seikat Hankille. (Dick 1991 60-1.) Warrickin näkemyksen mukaan esimiehet ovat 
tietoisia Fredin henkilöllisyydestä, ja he tarkoituksella ovat ajaneet hänet tilanteeseen, jossa hänestä on tullut 
narkomaani, joka joutuu Uuteen tiehen hoitoon. (Warrick 1987, 160.) 
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huumerikollista. Tämä paljastaa sen, että Bob Arctor on metafyysisesti epävarma ja turvaton. 

Skitsoidilla rakenteellaan Bob Arctor pyrkii suoraan ilmaisemaan tuota epävarmuuttaan, osin 

antamaan sille kasvupohjaa, osin taas nujertamaan sen. Bob Arctor yrittää päästä eroon niistä 

vaaroista, joita seuraa siitä, että hän ei onnistu saavuttamaan varmaa tuntoa omasta itseydestään. 

      Bob Arctor on metafyysisesti epävarma yksilö. Hänen olemisessaan minätietoisuuden 

tarkoitus on, että kun hän tiedostaa minuutensa ja sen, että muut ihmiset tiedostavat hänet, 

Arctor voi vakuuttua niin omasta olemisestaan kuin muidenkin olemassaolosta. Näin muut 

vakuuttavat, että Arctor on olemassa ja että hänen kokemansa ilmiöt ovat todellisia. 

Holoskannereiden kautta Arctorin maailma kuitenkin vähitellen muuttuu epätodelliseksi, ja sen 

seurauksena Arctorin itsensä täytyy olla objekti jonkun muun maailmassa, koska toisten 

ihmisten kohteet ovat ilmeisesti todellisia. Tämä taas aiheuttaa Arctorin minuudelle ajallisen 

jatkumattomuuden tunteen. Jos minä on epävarma jatkuvuudestaan ajassa, se Laingin mukaan 

pyrkii eri tavoin turvaamaan itsensä tilassa. SD:a Fred katsoo holoskannerin nauhalta 

keskustelua, jonka Arctor on aikaisemmin käynyt Luckmanin kanssa: 
 

[…] 
   Arctor said, ”I drove by the Maylar Microdot Corporation building.” 
   […]” 
   ”How large is the Maylar Microdot Corporation building?” 
   ”About an inch high,” Arctor said. 
   ”How much would you estimate it weights?” 
   ”Including the employees?” 
   Fred sent the tape spinning ahead at fast wind. When an hour had passed, 
according to the meter, he halted it momentarily. 
   ”-about ten pounds,” Arctor was saying. 
   ”Well, how can you tell, then, when you pass by it, if it´s only an inch high and 
only weighs ten pounds?” 
   Arctor, now sitting on the couch with his feet up, said, 
”They have a big sign.” 
   Jesus! Fred thought, and again sent the tape ahead. He halted it at only ten minutes 
elapsed real time, on a hunch. 
[…] 
   Again Fred sent the tape at fast forward. 
   ”-you know how you could smuggle microdots into a country without them 
knowing?” Luckman was saying. 
   ”Just about any way you wanted,” Arctor said, leaning back, smoking a joint. The 
air was cloudy.( SD 191–192.) 

 

Katsoessaan nauhalta Bob Arctorin ja Luckmanin surrealistista keskustelua, Fredin, alias Bob 

Arctorin, ajantaju on kadonnut. Bob Arctorille tapahtuu jotain, joka Heideggerin mukaan ei ole 

mahdollista. Heidegger uskoi, että ihmisen oleminen on aina maailmassa olemista, eikä 
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oleminen, jossa aika ja oleminen menevät eri tahtia, ole Heideggerin tarkoittamassa maailmassa 

olemista. Oleminen ja aika eroavat toisistaan. Arctor siirtyy dickiläiseen maailmaan, jossa 

yksikään maailma ei ole todellisempi kuin toinen. Arctorin kuvauksessa Maylarin Microdot 

Corporationin rakennus on ainoastaan tuuman korkuinen. Dickin kuvaama maailma on kuin 

sartrelainen maailma (oleva-itsessään), joka on tietoisuudesta etäisyyden päässä, tietoisuuden 

ulkopuolella ja lähes elottomana. (Saarinen 1983, 180–182) 

      Fred näkee nauhan paradoksaalisesti. Ajallisesti hän kelaa nauhaa eteenpäin, mutta siinä ei 

siitä huolimatta tapahdu minkäänlaista ajallista etenemistä. Fredin suorittamasta kelauksesta 

huolimatta nauhalla tapahtuva keskustelu jatkuu siitä, mihin se oli ennen nauhan kelausta 

jäänyt. Ainoa muutos, joka nauhalla tapahtuu, on tilallinen muutos. Vaikka Fred kelaa nauhaa 

eteenpäin, niin ajallisesti keskustelu jatkuu kuin nauhaa ei olisi kelattu. Tilallisesti nauhalla taas 

tapahtuu muutoksia. Fred ja Luckman liikkuvat nauhan kelauksen mukana. Koska mielen 

hajoamisprosessin seurauksena Bob Arctor ei enää kykene takaamaan jatkuvuuttaan ajassa, 

jatkuvuus tapahtuu tilassa. Tilallisen jatkuvuuden ansiosta Bob Arctor vielä kykenee 

säilyttämään jonkinlaisen ajallisen jatkuvuuden, ja näin hän näkee tapahtumat, sarjakuvien, 

elokuvan tai holoskannerin nauhan tapaan perättäisten tapahtumien jatkumona. Jatkumo 

tapahtuu Labyrintissä, josta rotta nimeltään Arctor etsii ulospääsyä omalta vainoavalta 

katseeltaan. Laingin argumentaatiota käyttäen, jos hän ei tähän kykenisi, silloin hänen 

minuutensa, minätietoisuutensa ahmaistaisiin, tuhottaisiin kokonaan. (Laing, 1990a, 108–109) 

      Laingilaisittain (Laing 1990a, 109–110) kun Arctor siirtää tietoisuuttaan vähitellen Fredille, 

hän pyrkii säilyttämään minätietoisuutensa vaaroilta muuntumalla katseilta näkymättömäksi. 

Osaltaan tämä kuitenkin edistää Bob Arctorin tuhoutumista, sillä depersonalisoimalla itsensä 

hän vähitellen ajautuu kohti epätodellisuuden ja sisäisen autiuden tuntoja. Bob Arctor ei 

kuitenkaan voi välttyä tältä, sillä esilläolo on hänelle uhka. Hänen alkukantaiset vaistonsa 

pyrkivät alitajuisesti suojaamaan häntä holoskannerin ”tappavilta säteiltä” eli epäpersonoidulta 

siltä. Koska skitsoidi Bob Arctor on eriytynyt valeminästään siitä, hän ei enää tiedosta, että 

kuolemansäteet lähtevät hänestä itsestään. Siirtämällä tosiminuuttaan enemmän ja enemmän 

valeminuudelleen Bob Arctor samalla hitaasti tappaa itseään. Kadottamalla tajun siitä kuka hän 

on ja missä hän on, Bob Arctor pyrkii sulautumaan ympäristöönsä ja katoamaan. Mukautumalla 

häntä katsoviin ihmisiin ja olemalla heidän kaltaisensa Bob Arctor ei enää tunne erottuvansa 

liian selvästi, vetävänsä huomiota puoleensa. Mukautuessaan Frediin Arctor samalla mukautuu 

valeminäänsä. 

      Laingin mukaan joissakin skitsoideissa ja skitsofreenisissa tiloissa yksilö pyrkii olemaan 

kuten kaikki muut. Hän on joku muu kuin on. Hän esittää roolia. Hän on nimetön tai 
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tuntematon. Hän ei ole mitään. Psykoosissa hän on olevinaan kehoton. Bob Arctor on 

skitsofreenikko. Hänen oireensa ovat kuin suoraan R.D. Laingin The Divided Selfista. Bob, 

yksilö, yrittää olla kuin kaikki muut. Bobina hän yrittää olla huumekauppias. Fredinä hän on 

huumepoliisi. Dikotomisissa hahmoissaan hän on aina joku muu kuin on. Bob Arctorin 

oleminen on kuin jälkistrukturalistista merkityn ja merkitsijän välisen eron leikkiä. Bob Arctor, 

merkki, ei ole merkityksenä Bob Arctor. Sekopuvussa, Fredinä, merkki Bob Arctorin merkitys 

on Fred, joka ei kuitenkaan merkkinä ole Fred, saati Bob Arctor, vaan se voi olla aivan ”Kuka 

tahansa”. Merkin ja merkityksen välinen leikki muuttuu Fredissä konkreettiseksi. Bob Actor, 

Arctor esittää osaa. Hänen roolinsa on ”jäänyt päälle”. Välillä hän on nimetön. Välillä hän on 

tuntematon. Hän ei ole mitään. Fredinä hän on kehoton. Brucena hän on kehollinen, mutta 

persoonaton. Zombie. Elävä kuollut. Käytännössä elävä, mutta todellisuudessa kuollut, sillä, 

Laingia kärjistäen, kuolleena voi olla vain yhdellä tavalla. (Laing 1990a, 110–111; Eagleton 

1997, 160) 

      Sartren eksistentialismin kautta kysymyksen Bob Arctorista ja Fredistä subjekteina, itsensä 

tiedostavina minuuksina voi unohtaa, sillä kuten teoriaosassa kävi ilmi, Sartren argumentaation 

mukaan minuutta ei ole olemassakaan. Sartren käsityksen mukaan tietoisuus on tietoisuutta 

jostain muusta kuin siitä itsestään, joten Sartrea soveltaen sekä Bob Arctor että Fred ovat 

subjekteja, jotka radikaalissa vapaudessaan kokevat ja tiedostavat oman situaationsa. Bobin ja 

Fredin situaation mahdollisuus on tulevaisuudessa. Sartrelaisen vapausajattelun mukaan 

tietoisuus ei voi radikaalisti valita omaa tilannettaan tai sitä-mikä-on, mutta se voi valita oman 

suhtautumisensa niihin. Tehdessään radikaalin ratkaisun Bob ja Fred antavat ulkopuolisille 

asioille, tapahtumille ja todellisuudelle merkityksen. Koska tulevaisuuden asiat ja tapahtumat 

ovat Bobin ja Fredin ulottumattomissa, he säätelevät niitä tietoisuuden kautta. Sartren mukaan 

vapaus on vapautta valita itsensä - koko ajan ja jatkuvasti. Vapaus on myös vapautta valita, 

miten asioihin haluan suhtautua. Kun Bob Arctor, Fred, kohottaa vasaran ja iskee ontologisen 

kiilan menneisyyden ja tietoisuuden tässä ja nyt väliin, niin Sartren oppien mukaan Bob Arctor 

ja Fred valitsevat uuden itsensä – Brucen. 

      Laingia mukaillen (Laing 1990a, 111) metafyysinen epävarmuus oli Bob Arctorin pelkojen 

perussyy. Pakoon päästäkseen hän valitsee ontologiselta perustaltaan heikomman minuutensa, 

Fredin. Fred, ei kukaan tai kaikki, ei kykene kantamaan minuuden taakkaa. Bos Arctor joutuu 

Uuteen tiehen, siellä hän menettää lopulta itseytensä. Waste Land, Autio Maa. Bruce. 

      Laingin mukaan, kun yksilön oleminen vaarantuu, hän puolustuskeinonaan keskittyy 

olemattomuuteen, mutta samalla hän on sisäisesti sitä mieltä, että tuo olemattomuus on vain 

peliä tai ”esitystä”. Laingin mukaan luhistuminen voi olla myös alku uuden rakentamiselle. 



 118 

(Haugsgjerd 1975, 42) Onko Bob Arctor tuhoutunut? Donna ja Mike Westaway tapaavat 

SD:ssa: 
 

   They sat together outside, with Cokes and hamburgers between them on the 
wooden table. 
   ”Have we really been able to duke him?” Donna asked. 
   ”Yes,” Westaway said. But he thought, The guy´s so burned out. I wonder if it 
matters. I wonder if we accomplished anything. And yet it had to be like this. 
   ”They´re not paranoid about him.” 
   ”No,” Mike Westaway said. 
   Donna said, ”Are you personally convinced they´re growing the stuff?” 
   ”Not me. It´s not what I belive. It´s them. ”Those who pay us, he thought. 
   ”What´s the name mean?” 
   ”Mors ontologica. Death of the spirit. The identity. The essential nature.” 
   ”Will he be able to act?” 
   Westaway watched the cars and people passing; he watched moodily as he fooled 
with his food. 
   ”You really don’t know.”(SD 254.) 

 

Donna ja Mike pohtivat, tajuaako Arctor enää mitään. SD:n viimeinen kappale antaa siihen 

vastauksen: 
 

Stooping down, Bruce picked one of the stubbled blue plants, then placed it in his 
right shoe, slipping it down out of sight. A present for my friends, he thought, and 
looked forward inside his mind, where no one could see, to Thanksgiving. (SD 275) 

 

Robert Arctorin kohtalo on Mors ontologica. Hänen ontologinen perustansa kuolee. Robert 

Arctorin hyljätyn kehon ottaa Bruce. Uuden Tien työntekijät tapaavat aina juhlapyhinä, ja 

lähestyvää kiitospäivää varten Bruce ottaa pellolta huumekasvin lehden ja katsoo mielessään 

sinne, mihin kukaan ei näe. 
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4. Nyt katselemme kuin kuvastimessa… 

 

4.1. Tietoisuus tutkana ja tarkkailumekanismina 

 

      Paradoksaalisesti Bob Arctor samalla sekä pelkää elämistä, mutta hän myös haluaa elää. 

Bobin minuutta pelottaa olla todellinen ja elävä, sillä siitä seuraa välittömästi tuhoutumisen 

vaara. Laingin mukaan minätietoisuus on juuri tämän paradoksin ilmentymä. (Laing 1991, 111) 

Bob Arctor tarkkailee itseään, koska hän haluaa saada itsensä kiinni huumeiden välityksestä. 

Arctor, joka pelkää itseyttään, turvautuu minätietoisuuteensa pysyäkseen sitoutumattomana ja 

erillään. Minätietoisuus on Bob Arctorin metafyysisen epävarmuuden tuki. Sekopuvun avulla 

hän kykenee sulautumaan muihin, mutta lopulta tilanne muuttuu Arctorin kannalta niin 

mahdottomaksi, että hän ei enää pelkää tuhoutumista, vaan haluaa sitä. Itsetutkiskelunsa pahan 

silmän, holoskannerin, vainoama hänen minätietoisuutensa tappaa hänestä kaiken 

välittömyyden, tuoreuden ja ilon. Hänen elämänsä alkaa kuihtua ja samalla vähitellen häviävät 

Arctoria pakonomaisesti askarruttavat havainnot hänen omista psyykkisistä ja kehollisista 

tapahtumistaan. Depersonalisaatio. Tarkkailemalla omaa olemistaan Arctor muuttaa sen 

välittömyyden elottomaksi. Tuhoutuminen. Se on hänen ainoa tiensä ulos siitä skitsofreenisesta 

tilanteesta, johon hän on joutunut. Bob Arctor ei enää pelkää ahmaisua, vaan hän haluaa tulla 

ahmaistuksi, kuten lopulta myös käy. 

      Bob Arctor pelkää, ettei hän ole kuollut – sillä hän pelkää todella elävänsä – ja samalla hän 

pelkää, ettei tarpeeksi tiedosta itseään. Minätietoisuus on Bob Arctorille vakuutus siitä, että hän 

on olemassa, vaikka hän elää ”kuolleen elämää”. Bob Arctorin tietoisuus on tutka. Laingin 

sanoin: ”Consciousness is then a type of radar, a scanning mechanism” (Laing 1990a, 113) 

(lihavointi on allekirjoittaneen). Bob Arctor kuvittelee hallitsevansa sitä, mutta 

tiedostuneisuudella on kaksi kuolemansäteen ominaisuutta: se pystyy kivettämään eli 

muuttamaan yksilön itsensä esineeksi ja läpäisemään. Kun Bob Arctor kokee holoskannerin 

valvonnan, oman katseensa tällaisena, hän kokee alituista uhanalaisuutta ja katkeruutta. Hän on 

itsensä kohde, hän on itsensä vallassa. Hän on itsensä vanki. Ihmisen yksi reaktio suojautua 

vaaroilta on uhan kivettäminen. Kun Bob Arctoria uhkasi Bob Arctor, niin suojautuakseen 

itseltään hän alkoi laingilaisittain kivettämään itseään. (Laing 1990a, 113) 

      Laingilaisittain (Laing 1990a, 113–114) minätietoisuudesta muodostuvat Bob Arctorin 

kahleet. Bob Arctor ei enää kykene kokemaan itseyttään, ellei hän holoskannerilla itse seuraa 

itseään. Kuten edellä ollut lainaus osoitti, holoskannerin avulla Bob Arctor saattaa katsoa, mitä 

Bob Arctor on tehnyt. Tämä taas heikentää hänen ontologista perustaansa. Hänen minänsä sekä 
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tosiminänsä ovat ristiriidassa keskenään ja lopulta ne sekoittuivat. Hänen tosiminästään tulee 

hänen valeminänsä ja hänen valeminästään tulee hänen tosiminänsä. Bob Arctor kadottaa 

aitoutensa Bob Arctorina. Bob Arctorin minuudesta tulee näkymätön, transsendentti, 

ylimaallinen, jonka hän tuntee vain Fredissä. Hänen kehonsa ei enää sitä ilmaise. 

      Laingin mukaan lapsista on mukava leikkiä näkymätöntä ja yhtäkkiä esiin tulevaa. Freudilla 

on kuuluisa kuvaus hänen lapsenlapsensa harrastamasta fortda –leikistä (Laing 1990a, 115–

117)82. Lisähavaintona Freud kertoo tekstinsä alaviitteessä, miten poika lopulta keksi, miten 

hän voi leikillään, leikissään, tehdä itsestään näkymättömän. Poika kumartuu peilin edessä niin, 

ettei hänen kuvajaisensa heijastu peilistä, ja näin hän tekee itsestään näkymättömän. Kun häntä 

ei näkynyt peilissä, hän oli ”poissa” (fort), ja kun hän palasi peilin eteen, niin hän oli ”täällä”. 

Leikissään poika Laingin mukaan soveltaa skitsoidia ajatuskulkua. Hänellä oli kaksi minuutta, 

joista toinen on ”siellä” ja toinen on ”täällä”. Kärsiessään siitä, että hänen äitinsä, jonka silmissä 

hän itse elää ja on olemassa, ei ole paikalla, hän omissa silmissään muuttuu joksikin muuksi, 

joka saattaa tarkkailla häntä peilistä. ”Henkilö”, joka pojalle heijastuu peilistä, ei ole hänen 

tosiminänsä eikä mikään muukaan minuus, vain hänen minuutensa kuvajainen. Silti pojasta 

tuntuu, että hän hävisi olemattomiin, kun hän ei enää voinut nähdä äitiään tai edes kokea hänen 

läheisyyttään. Laingin mukaan on samantekevää, yrittääkö tuo toinen uhata pois menemisellä 

tai kuolemalla. Uhan edessä skitsoidi yksilö joka tapauksessa pyrkii muuntumaan näennäisesti 

kaksoisminuudeksi, kaiken kattavaksi kaksittaisminäksi – aivan kuten esimerkkimme poika 

yrittää omissa silmissään olla oma peilikuvansa. 

      Mielen pirstoutumisen seurauksena Bob Arctorin todellisuuden taju alkaa hämärtyä. Kun 

hän näkee itsensä holoskannerista, hän kokee olevansa todellinen. Kun hän ei ole holoskannerin 

nauhalla, hän on näkymätön. Kun hän ei näe Bob Arctoria holoskannerista, hän ei enää tiedä, 

mitä Bob Arctor tekee. Todellinen Bob Arctor ei enää ole todellinen nauhalla. Bob Arctorille 

kehittyy kaksi minuutta. Toinen on siellä eli holoskannerissa, ja toinen täällä eli holoskanneria 

katsomassa. Vähitellen Bob Arctor uskoo, että se minuus, jonka Bob Arctor, Fred, näkee 

holoskannerista, ei ollut Bob Arctorin tosiminuus, vaan se on sen kuvajainen. Kun Bob Arctor 

todetaan mielisairaaksi myös esimiehensä Hankin toimesta ja häntä ollaan lähettämässä Uuteen 

Tiehen, Bob Arctorin olemassolon uhka muuttuu konkreettiseksi. Bob Arctor pohtii SD:a: 

                        
82 Freudilla on teoksessaan Jenzeits des Lustprinzis (1920) kertomus siitä, kuinka hän eräänä päivänä näki kuinka 
hänen lapsenlapsensa leikki vaunuissaan. Freud huomasi, että lapsi heitti langan päässä olevan lelun ulos 
vaunuistaan ja huudahti fort! (poissa). Tämän jälkeen lapsi kiskaisi lelun takaisin ja huudahti da (täällä). Tämän 
fortda -leikin Freud tulkitsee pikkulapsen symboliseksi kyvyksi hallita äidin poissaoloa, mutta se voidaan nähdä 
myös ensimmäisenä kerronnan kajastuksena. (Eagleton 1997, 228). Leikissä voi nähdä eräänlaisen Freudin fortda 
–leikin ja Lacanin peiliteorian yhdistelmän. 
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All I could ever do sometimes, he thought, is play the holotapes back, to remember. 
   ”I ought to go to the safe apartment…” He glanced around and became silent. I 
ought to go to the safe apartment and rip them off now, he thought. While I can. 
Later they might be erased, and later I would not have access. Fuck the department, 
he thought; they can bill me against the back salary. By every ethical consideration 
those tapes of that house and the people in it belong to me. 
   And now those tapes, they´re all I´ve got left out of all this; that´s all I can hope 
to carry away. 
[…] 
   On the other hand, he thought, if I ripped off the scanners and recording heads 
and like that, I could go on monitoring. On my own. Keep surveillance alive, as 
I´ve been doing. For a while at least. But I mean, everything in life is just for a 
while-as witness this. 
   The surveillance, he thought, essentially should be maintained. And, if possible, 
by me. I should always be watching, watching and figuring out, even if I never do 
anything about what I see; even if I just sit there and observe silently, not seen: that 
is important, that I as watcher of all that happens should be at my place. 
   Not for their sake. For mine. (SD 220–221) 

 

Laingilaisittain (Laing 1990a s. 125.) lopulta valvonnalla on merkitystä ainoastaan Bob 

Arctorille, sillä hän tajuaa, että hänen minuutensa on enää holoskannerin nauhoilla. Hän on 

olemassaolonsa ulkolaidalla, oman itsensä ulkopuolella. Kun Bob Arctor viedään Uuteen 

Tiehen, holoskannerin nauhojen ulottuvilta, samalla häneltä viedään minuus. 

      Laingin psykiatrian mukaisesti (Laing 1990a, 117) itsetarkkailu lopulta tuhoaa Bob 

Arctorin. Fred on Bob Arctorin olemisen ytimen vainoharhainen tarkkailija. Arctor, Fred, 

havainnoija, muuttuu Arctorin tietämättä häijyksi ja vie paikan Arctorilta, hänen 

havainnoitavalta minältään, skanneriden seurannan kohteelta. Arctor tulee tietoiseksi siitä, että 

hän on muiden havainnoissa kohde, ja hän kokee itsensä muiksi. Arctor lainaa omat silmänsä 

itselleen, Fredille. Pysyäkseen näkyvissä hänestä tulee hänen omien silmiensä tarkkailun 

kohde. Samalla Fred, joka tarkkailee ja näkee, kehittyy vainoavaksi samalla tavoin, kuin hän 

koki häntä ulkopuolelta vainottavan. 

      R. D. Laing kirjoittaa teoksessaan The Divided Self (1958) miehestä, joka näkee peilissä 

vihollisensa. Laingin kertomuksesta voi löytää tiivistettynä Philip K. Dickin lähes 

kaksikymmentä vuotta myöhemmin kirjoittaman SD:n (1977) juonen: 

 

The mirror game can have peculiar variants. The manifest onset of one man´s illness 
occured when he looked into a mirror and saw someone else there (in fact, his own 
reflection): ´him`. ´He` was to be his persecutor in a paranoid psychosis. ´He` (i.e. 
´him`) was the instigator of a plot to kill him (i.e. the patient) and he (the patient) 
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was determined to ´put a bullet through ”him” (his alienated self).( Laing 1990a, 
118) 

 

Laing puhuu totta todetessaan, että kuvastinleikki voi muuntua monin tavoin. Erään miehen 

sairaus puhkeaa, kun hän holoskanneriin katsoessaan näkee siellä ”hänet” (oman kuvajaisensa). 

Tämä ”hän” tuntee, että ”se” ahdistaa miestä hänen vainoharhoissaan. ”Se” (ts. potilas itse) on 

mukana murhajuonessa; tarkoituksena on tappaa hänet (potilas). ”Hän”, toisin sanoen potilaan 

vieraantunut minuus, on sekä ”se” että ”hän”. 

      Bob Arctor surmaa itsensä ottamalla tarkkailijan, Fredin, osan. Bob Arctorille olemisesta 

tulee havaittavissa olemista. Tämä pätee myös Arctorin omaan minään. Kun hän ei enää 

havaitse itseään, häntä ei ole olemassa. Kun Bob Arctor ei ole tarkkaillun alainen, häntä ei ole, 

sillä tiedostamattaan hän ajattelee ”Esse = percipi” (oleminen on havaittavissa olemista). Laing 

kirjoittaa, miten lapsi suhtautuu pimeään: 

 

The child who cries when its mother disappears from the room is threatened with 
the disappearance of his own being, since for him also percipi = esse. It is only in 
the mother´s presence that he is able fully to live and move and have his being. Why 
do children want the light on at night, and want their parents so often to sit with 
them until they fall asleep? It may be that one aspect of these needs is that the child 
becomes frightened if he can no longer see himself, or feel himself to be seen by 
someone else; or to hear others and be heard by them. Going to sleep consists, 
phenomenologically, in a loss of one´s own awareness of one´s being as well as that 
of the world. This may be in itself frightening, so the child needs to feel seen or 
heard by another person, while he is losing his own awareness of his being in the 
process of falling asleep. In sleep the ´inner´ light not only provides assurance that 
if he wakes there are no terrors in the dark, but provides a magical assurance that 
during sleep he is being watched over by benign presences (parents, good fairies, 
angels). Even worse, perhaps, than in the possible presence of bad things in the dark 
is the terror that in the dark is nothing and no one. Not to be conscious of oneself, 
therefore, may be equated with nonentity. The schizoid individual is assuring 
himself that he exists by always being aware of himself. Yet he is persecuted by his 
own insight and lucidity. (Laing 1990a, 119) 

 

Bob Arctor pelkää kuollakseen valvonnan (scanning) loppumista, sillä valvonnan loppuminen 

tarkoittaa Bob Arctorille kuolemaa, pimeyttä (dark). Sillä valvontalaite (scanner) näkee 

pimeässä huonosti (darkly). Pimeässä Bob Arctor ei enää voi nähdä itseään tai kokea itsensä 

näkevän itseään. Pimeys on Bob Arctorille nukahtamista. Laingin mukaan se taas on 

elämyksellisesti kuin kuolemaa: minätietoisuus häviää, maailma sammuu. 

       Bob Arctorin tie A Scanner Darklyssa on huume, Death, kuolema. Bob Arctor, lapsi toivoo 

viimeiseen asti, että joku katsoo häntä, mutta leikillä on aina loppu. Lopulta Bob Arctor 
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nukahtaa. Häneltä sammuu Laingin mainitsema ”sisäinen” valo, joka valvetilassa valaisi Bob 

Arctorin olemusta. (Laing 1990a, 124–125) Kun holoskanneri sammuu viimeisen kerran, niin 

samalla pimenee Bob Arctorin ”sisäinen” valo. Kun valo ei enää lepata, Bob Arctor ei enää voi 

herätä pimeään. Häneltä viedään ainoa mahdollisuus muistaa, kuka hän on. Siitä huolimatta 

onko valvoja hyvä vai paha, valvonnasta tulee Bob Arctorille huume. Elämä on huumetta, 

huume on valvontaa. Vielä enemmän kuin pahaa persoonatonta sitä, Arctor pelkää, ettei pimeä 

ole mitään, sillä tietoisuuden menetyksestä seuraa olemattomuus. Bob Arctor, skitsoidi yksilö 

haluaa turvata olemassaolonsa alati itseään tarkkailemalla. Tämä ei kuitenkaan onnistu, joten 

tulee pimeys. Bob Arctor eristäytyy laingilaisesti ajateltuna muista ja itsestään niin täysin kuin 

voi. Tulee Bruce. Hänen ahdistuneisuutensa lievenee, ja hän vaikuttaa normaalilta. (Laing 

1990a, 125) 

      Warrickin mukaan teoksen nimi tulee tietysti Dickin lempiaiheesta Paavalin ensimmäisestä 

kirjeestä Korinttilaisille. ”…Dick´s favorite passage from Saint Paul´s I Corinthians: ”We see 

through a glass, darkly.” Laing taas kirjoittaa The Divided Selfissä, kuinka tietoisuus on kuin 

tutka, scanning mechanism ja kuinka lapsi pelkää pimeässä (dark), että hän ei ole mitään. 

Laingin potilas tuijottaa peilistä itseään ja näkee siellä miehen, joka aikoo tappaa hänet. Fred 

näkee holoskannerissa miehen, joka aikoo tappaa hänet, ja hänen tietoisuutensa, scanning 

mechanism, kautta hän näkee hämärästi miehen, joka aikoo tappaa hänet, ja hän pelkää kuin 

lapsi pimeässä sitä, että kohta hän ei enää ole mitään. 
 

 

4.2. Riitasointuja 
 

       Eläessään perheensä kanssa Arctor tuntee, että hänen elämä on tyhjää ja sisällyksetöntä. 

Eksistentiaalisista tunnekokemuksista Arctorin olemassaoloa hallitsee ahdistus. Sartren 

argumentaation mukaan Arctorin ahdistus syntyy hänen tietoisuutensa kohdatessa itse itsensä. 

Hänen ahdistuksensa johtuu siitä, että Arctor ei eksistentialistisesti vapaana ihmisenä tiedä, 

mitkä hänen arvonsa ovat, ja koska hän tietää, että vain hän itse määrittelee nuo arvot ja 

merkitykset, niin mikään ei takaa, mitä Arctor itse tulee olemaan. Friedrich Nietzsche kirjoitti: 

”Joka taistelee hirmuja vastaan, katsokoon, ettei hän itse muutu siinä hirmuksi. Ja kun katsot 

kauan kuiluun, katselee myös kuilu sinuun. (Nietzsche 2000, 142)”. Fred katselee 

holoskanneria ja holoskanneri katselee Frediin. 

      Laingin psykiatrian näkökulmasta (Laing 1990a, 127), kun Arctor katkaisee yhteyden 

tosiminän ja valeminän väliltä, Robert Arctor katkaisee yhteyden minuutensa ja toimintojensa 
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väliltä. Valeminä on vienyt hänen minuutensa tunnon, joten hänen minuudellaan ja hänen 

toiminnallaan ei ole yhteyksiä. Tämä aiheuttaa Bob Arctorissa paranoidisia oireita. Kun hän ei 

jatkuvasti ja pitkään aikaan saa minuuttaan osallistumaan toimintoihinsa, hän kokee elämänsä 

valheelliseksi. Hänen puolustusmekanisminsa ei ole täydellinen, joten aika ajoin hän unohtaa 

pitää sitä yllä ja kokee, että valeminän katse pääsee tunkeutumaan hänen minuutensa ytimeen 

saakka. Mitä enemmän hän yrittää estää valeminää näkemästä hänen tosiminäänsä, sitä 

pahemmin hän jää valeminän katseiden armoille. 

      Laingin ajattelun mukaan (Laing 1990a, 127) syy siihen, miksi näin tapahtuu, on, että Bob 

Arctorin taustalla vaanii tunto, että hän ei ole mitään, hän on aineeton. Koska Bob Arctor ei 

alun alkaenkaan ole varmasti vakuuttunut omasta kehollisesta olemassaolostaan, hän päätyy 

ajattelemaan omaa kehoaan muiden kokemusmaailmassa. Tämä minätietoisuus on Bob 

Arctorille tuskallista. Hän ei voi päästä siitä, koska hänen kokemuksensa omasta kehosta ovat 

vailla yhteyksiä hänen minuuteensa, joten hän saattaa vakuuttua omasta olemassaolostaan vain, 

mikäli hän näkee sen holoskannerin nauhalta. 

      Laingin argumentaation näkökulmasta (Laing 1990a, 128) kun Arctor katkaisee yhteyden 

tosiminän ja valeminän välillä, Arctorin tosiminästä tulee incognito. Tosiminässään, jonka 

tunnon hänen valeminänsä on vienyt, hän on ”vapaa”. Valheellisessa tosiminässään hän saattaa 

jopa solmia sukupuolisuhteita. Hän ei enää ole minätietoinen, koska hänen ei enää tarvitse 

katkaista yhteyksiä minuutensa ja kehonsa väliltä. Incognitona liikkuessaan hänellä on varaa 

olla kehollinen yksilö, aineellistunut minuus. Vaarana kuitenkin on, että jos hänen minuutensa 

paljastuu, hänen on palattava aineettomuuteen. 

      Laingin ajattelun näkökulmasta (Laing 1990a, 128–129) suhteuttamisharhaisena yksilönä 

Bob kuvittelee, että kaikki kääntyy hyväksi, jos hän voi aloittaa kaiken uudelleen alusta. Tämän 

harhan vallassa Bob Arctor on toista kertaa. Ensimmäisellä kerralla hän jättää perheensä ja 

aloittaa kaiken alusta. Tämä puolustautumiskeino toimii ensimmäisellä kerralla, mutta kun Bob 

Arctorin on vaikea välttää ”paljastumisen” tunnetta, hänestä tulee paranoidinen, koska kyseistä 

puolustautumisjärjestelmää on vaikeaa, ellei mahdotonta, pitää yllä. Vähitellen sen suurin uhka 

toteutuu. Bob Arctorin skitsoidi puolustusjärjestelmä, elämäntapa ja yritykset löytää 

käyttökelpoinen maailmaan mukautumiskeino kehittyvät tietoiseksi ja tahalliseksi 

itsetuhosuunnitelmaksi. Bob Arctor aloittaa liu´un kohti psykoosia. 

      Bob Arctor ajautuu dikotomiseen tilanteeseen, jossa hänellä on kaksi vastakkaista minää. 

Toinen yrittää pitää hänet elossa, ja toinen yrittää tappaa hänet. Todellisuudessa Arctorin 

dikotominen tilanne on myös itsessään dikotominen. Laingin ajattelun mukaisesti hänen 



 125 

valeminänsä yrittää tappaa hänen tosiminänsä, joka yrittää selvitä hengissä erkautumalla 

valeminästään. (Laing 1990a, 129–130) 

      Laingilaisen teorian näkökulmasta (Laing 1990a, 130) pahin seuraus, joka Robert Arctorille 

aiheutuu hänen pyrkiessään olemattomuuteen on, että hänen olemassaolostaan tulee kuollutta. 

Kaikki seisahtuu, ja hän menettää todellisuuden tuntonsa. Maailma ei enää ole todellinen 

hänelle. Tähän vaikuttaa myös se, että hänen minätuntonsa siirtyy hänen valeminälleen, joka ei 

ole kehollinen. Bob Arctor ei enää koe kehoaan muiden ihmisten havaintojen kohteeksi, vaan 

hän on olemassa vain itselleen eikä hän tunne olevansa olemassa ulkomaailman silmissä. 

      Bob Arctor ponnistelee rakentaakseen sillan kaksiulotteiseen minäkäsitykseensä syntyneen 

kuilun väliin, jonka Death, Substance D, kuolema, huumeet ovat häneltä pirstoneet. Bob 

Arctoria vainoaa ajatus, että häntä seurataan. Se on Laingia soveltaen Bob Arctorin 

epätoivoinen yritys säilyttää elävän kehon ulottuvuus, se, että keino on toisille olemassa. (Laing 

1990a, 130–131.) Myöhemmin hänelle kehittyy myös paranoidinen tunne, että häntä vainotaan. 

      Sartren eksistentialismin mukaan Arctorin paranoia syntyy toiseuden kautta. Lacanin 

mukaan ihmisen ego on rakentunut paranoian pohjalle, ja ihmisen tietoisuus toimii paranoian 

perusperiaatteiden mukaisesti. Holoskannerin valvovan katseen alla Arctorille kehittyy 

paradoksaalisesti tunne, että tuo toisen katse, joka todellisuudessa on hänen omansa, vainoaa 

häntä. Tämä paradoksi on kuitenkin mahdollista, sillä Sartren mukaan tuon toisen, jonka kautta 

oleminen-objektina syntyy, ei välttämättä tarvitse olla toinen ihminen. Arctorin tapauksessa 

tämä ei essentiaalisesti ole toinen ihminen, vaan vainoaja on sekopukuinen Fred eli ”Kuka 

tahansa”. Fredin edustama ”Kuka tahansa” on kuin Kafkan Oikeusjutun byrokraattinen 

maailma tai George Orwellin 1984:n totalitaarinen yhteiskunta, jossa – SD:n holoskannerin 

tavoin - ihmiset olivat isoveljen valvovan katseen alla, minkä kautta yksityisen ihmisen 

oleminen ensi sijassa myös hahmottuu. Orwellin maailmassa oleminen on olemista-toisen-

objektina, olemista systeemille eikä itselleen. Fred on SD:ssa orwellilaisen totalitarismin 

edustaja. Hän on olio-itsessään, yhteiskunnan työkalu, joka toimii yhteiskunnan edun 

toteuttajana. (Saarinen 1983, 239–241; Freedman 1984, 113) 

      Sekopuvussa Bob Arctor yrittää, laingilaisen argumentaation mukaan (Laing 1990a, 131–

132) ”katkaista” minuutensa kaikesta purkamalla olemuksensa eri puolia sitovat yhteydet. Hän 

yrittää pysyä kaikkien toimintojensa ja ilmaustensa ”ulkopuolella”, olla olematta sitä, mitä 

tekee. Käyttämällä sekopukua hän koettaa estää kehon toimintoja ja ilmauksia muodostumasta 

minuutta ja maailmaa yhdistäväksi tekijäksi. Arctor yrittää toimia niin, ettei hänessä ole mitään 

mikä voisi olla muiden ihmisten silmissä kohde. Keho on kuitenkin kahdella tavalla ”minän’” 

ja maailman liittymäkohta. Toisaalta se on ”minun” maailmani keskus ja ydin, toisaalta kohde 
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muiden maailmassa. Sartren eksistentialismin mukaan sekä olemassaolo-itsellemme (être-

pour-soi) että olemassaolo-muille (être-pour-autrui) luonnehtii tietoisuuttamme. Robert Arctor 

yrittää katkaista yhteydet itsessään kaikkeen siihen, minkä joku muu voisi havaita. Näin hän ei 

vain pyri kieltämään koko sitä asenteiden, pyrkimysten ja toimintojen rakennelmaa, joka on 

kasvanut hänen sopeutumisestaan ulkomaailmaan, johon johtavat yhteydet hän nyt koettaa 

”katkaista”. Robert Arctor yrittää supistaa olemisensa ”ei-olemiseksi” ja mahdollisimman 

järjestelmällisesti tulemaan ”ei-miksikään”. Sekopuvussaan hän on vakuuttunut siitä, ettei hän 

ole mikään ja että hän on ”ei-mikään”, ja voimakas kunniantunto ajaa häntä myös tulemaan 

sellaiseksi. Nimettömyydellään hän koettaa maagisesti muuntaa tuon vakaumuksensa 

tosiasiaksi. Incognitona hän ei ole mitään, eikä hän tunne ketään, eikä hän ole kellekään tuttu. 

Hänen on helpompi uskoa, ettei hän ole kukaan. Bob Arctor ei uskalla olla todellinen ihminen 

tekemällä todellisia tekoja toisille todellisille ihmisille todellisuudessa. 

 
 

4.3. Kohti Brucea 
 

      Jouduttuaan Uuteen Tiehen Robert Arctor muuttuu laingilaisittain terveestä skitsoidista 

psykoottiseksi skitsoidiksi. Laingin mukaan rajanveto terveen ja sairaan välillä on monesti 

vaikeaa. Läheskään aina ei ilmene dramaattista ja äkillistä muutosta niin yksiselitteisesti, että 

diagnoosi on selvä, vaan kyse on jatkuvasta hitaasta siirtymästä, jota saattaa kestää vuosikausia, 

niin ettei minään yksityisenä ajankohtana voida varmasti sanoa rajaviivan ylittyneen. (Laing 

1990a, 137) Bob Arctor oirehtii pitkään, mutta siirtyminen mielisairaudeksi luokiteltuun tilaan 

on selvä. Donnan Uuteen Tiehen toimittama henkilö ei enää ole Bob Arctor. Bob Arctor häviää 

matkalla poliisilaitokselta Uuteen Tiehen. SD:a Donna on muuttuneen Bob Arctorin kanssa 

hoitolaitoksessa: 

 

The two New-Path staff members stood surveying the thing on their floor that lay 
puking and shivering and fouling itself, its arms hugging itself, embracing its own 
body as if to stop itself, against the cold that made it tremble so violently. 
   ”What is it?” one staff member said. 
   Donna said, ”A person.” 
   ”Substance D?” 
   She nodded. 
   It ate his head. Another loser.” 
   She said to the two of them, ”It’s easy to win. Anybody can win.” Bending down 
over Robert Arctor she said, silently, 
   Good-by. (SD 237) 
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Bob Arctorista tulee ”taas yksi häviäjä”. Arctor ei kuitenkaan ole vain epäonnistuja, vaan 

Arctorin häviö tapahtuu kahdella tasolla. Bob Arctor on häviäjä, epäonnistuja tai surkimus. 

Arctorin häviäminen ei kuitenkaan jää ainoastaan kielelliselle tasolle, vaan hän häviää myös 

ontologisella tasolla. Uudessa tiessä Bob Arctorin olemassaolo ei enää tapahdu Bob Arctorin 

situaatiossa. Uudessa tiessä Bob Arctor ei enää ole Bob Arctor. Hän ei enää ole mitään, ei edes 

ihminen. Olio/the thing, joka makaa oksentaen hoitolaitoksen lattialla, on persoonaton it/se. 

Lacanin mukaan jokaisesta, joka ei kykene siirtymään imaginaarisesta symboliseen 

järjestykseen, symboloimaan omaa kokemustaan kielen avulla, tulee psykoottinen. (Lacan 2001 

; Eagleton 1997, 234) Robert Arctor on symbolisessa järjestyksessä, josta hän vähitellen siirtyy 

takaisin imaginaariseen. 

      Uudessa Tiessä Robert Arctor saa uuden persoonan. Hänestä tulee ilman minkäänlaisia 

selityksiä Bruce: 

 

[…] 
”He slapped him on the back. ”All right, Bruce? Understand?” 
   ”Okay,” Bruce said, mopping. 
   George said, ”You’ll be doing this kind of work, cleaning these bathrooms, until 
you get so you can do a good job. It doesn’t matter what a person does; it´s that he 
gets so he can do it right and be proud of it.” 
   ”Will I ever be like I was again?” Bruce asked. 
   ”What you were brought you here. If you become what you were again then 
sooner or later it´d bring you here again. Next time you might not make it here, 
even. Isn´t that right? You´re lucky you got here; you almost didn´t get here.” 
   ”Somebody else drove me here.” 
   ”You´re fortunate. The next time they might not. They might dump you on the 
side of the freeway somewhere and say the hell with it.” (SD 241) 

 

Lyötyään päänsä keittiökaapin kulmaan Robert Arctor vaihtaa elämänsä suunnan omasta 

tahdosta. Syövyttäessään päänsä D-aineella suunnanvaihto tapahtuu Bob Arctorin tahdosta 

riippumatta. 

      Sartren eksistentialistisen käsityksen mukaan mikään olemassa oleva ei määrää sitä, mitä 

olen hetken päästä, joten Arctorista tulee omasta vapaasta tahdostaan Bruce. Sartren mukaan 

minä-nyt ja minä-tulevaisuudessa ovat kaksi eri asiaa, eikä näiden kahden välillä ole 

kumpaankaan suuntaan välttämätöntä, determinoivaa suhdetta. Arctorin pelko Frediä kohtaan 

on sartrelaista ahdistusta tulevaisuuden edessä. Se tuo Arctorille esiin ei-minkään, joka erottaa 

Arctorin nykyhetkessä Arctorista tulevaisuudessa. Ahdistus menneisyyden edessä paljastaa 

Fredille ei-minkään, joka erottaa Fredin itsestään (Arctorista) menneisyydessä. Fredin kokema 

ahdistus Arctorin teoista on Sartren argumentaation mukaan Fredin oman vapauden kokemista. 
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Tämä edellyttää, että tietoisuus-subjektina (Fred) tarkastelee tietoisuutta-objektina (Arctoria). 

Tämä on Sartren argumentaation mukaan mahdollista, koska Fred näkee menneen itsensä 

(Arctorin) objektina, joka on muuta kuin hän itse kokevana subjektina. (Saarinen 1983, 184–

186) 

      Laingin mukaan kukaan ei pysty pitkään elämään terveenä, jos hän katkaisee tai edes yrittää 

katkaista kaikki yhteytensä muihin ihmisiin ja sen lisäksi vielä suureen osaan omaa itseyttään. 

Laingin näkemys on, että itseyden tunto edellyttää, että on muita, jotka tuntevat minut, ja että 

nuo muut käsittävät minuuteni samalla tavoin kuin minä itse. (Laing 1990a, 137–140) Robert 

Arctorin kohdalla tilanne johtaa siihen, että hänen valeminäjärjestelmänsä havaintojen 

puutteellisuudesta syntyy epätodellisia ja valheellisia elämyksiä. Mitä enemmän hänen 

minuutensa osallistuu kuvitelmiin ja vähemmän todellisiin suhteisiin, sitä enemmän sen 

todellisuus vähenee. Vähitellen hänen tosiminänsä kuvitteellistuu, pirstoutuu, kuolee eikä se 

enää pysty pitämään kiinni siitä epävarmasta itseyden tunnosta, josta se lähtee. Kun Robert 

Arctor vielä yrittää turvata itseytensä olemalla sitä tunnustamatta, hänen tilanteensa vain 

pahenee. Alitajuntaisesti Robert Arctor yrittää olla oma itsensä, vallata takaisin ja säilyttää 

minuutensa. 

      Skitsoidin toiminnoista suuri osa on kaksimerkityksisiä, mutta on mahdotonta erottaa 

toisistaan halu olla olemassa ja olla olematta. (Laing 1990a, 138–139) Bob Arctorin kohdalla 

epäselväksi jää, haluaako hän loppujen lopuksi tuhoutua vai säilyä. Bob Arctorin yritys on 

kuitenkin jo alun alkaen tuomittu epäonnistumaan. Bob Arctorin minä ”kuvitteellistuu”, ja se 

menettää kiinteän itseytensä. Tämän seurauksena se muuntuu epätodelliseksi, ja sen täyttävät 

viha, pelko ja kauna. Vähitellen se surkastuu, tyhjenee, kuolee tai pirstoutuu. Bob Arctorin 

kehitys noudattaa tarkasti Laingin oppeja. 

     Bob Arctorin tosiminä koettaa turvata itseytensä huumeilla ja muiden narkomaanien 

seuralla, jolloin hän saattaa olla toisten kanssa: niiden, joilla on samanlaisia aatteita ja kummia 

kokemuksia. Bob Arctor ystävineen huomaa, että heitä on huijattu polkupyöräkaupassa: 
 

   FRECK: Why do you say it´s ten speeds when it´s only got seven gears? 
   BARRIS: (Astonished) What? 
   FRECK: (Going over to bike and pointing) Look, five gears here, two gears here 
at the other end of the chain. Five and two… 
[…] 
   …makes seven. So it´s only a seven-speed bike. 
   LUCKMAN: Yeah, but even a seven-speed racing bike is worth twenty dollars. 
He still got a good buy. 
   BARRIS: (Nettled) Those colored people told me it was ten speeds. It´s a rip-off. 
   (Everyone gathers to examine bike. They count gears again and again.) 
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   FRECK: Now I count eight. Six in front, two in back. That makes eight. 
   ARCTOR: (Logically) But it should be ten. There are no seven- or eight-speed 
bikes. Not that I ever heard of. What do you suppose happened to the missing gears? 
   BARRIS: Those colored guys must have been working on it, taking it apart with 
improper tools and no technical knowledge, and when they reassembled it they left 
three gears lying on the floor of their garage. They´re probably still lying there. 
   LUCKMAN: Then we should go ask for the missing gears back. (SD 115–116) 

 

Näytelmäkohtauksen muotoon kirjoitettu lainaus osoittaa, kuinka huumeet vaikuttavat Arctorin 

ja hänen ystäviensä todellisuuden havainnointikykyyn. Kokemuksellisesti he ovat 

homogeeninen ryhmä. Laingin ajattelua mukaillen (Laing 1990a, 140) nuo kokemukset 

kuitenkin eristävät Bob Arctorin ja hänen ystävänsä toisista ihmisistä. Bob Arctorin kohdalla 

hänen eristyneisyytensä alkaa kehittyä psykoottiseksi vieraantuneisuudeksi. Vieraantuneisuutta 

lisää hänen ”kehojärjestelmä”, sekopuku, joka rikkoo tavalliset ajan ja paikan rajat. 

      Laingilaisittain (Laing 1990a, 142) kun Robert Arctorin minuus siirtyy ylimaalliseen 

Frediin, se on omalla tavallaan vapaa, kuvitelmatasolla Bob Arctor saattaa olla mikä tahansa, 

mutta todellisuudessa hän ei ole mitään. Bob Arctorin minuus on yhteydessä vain omiin 

kuvitelmiinsa. Bob Arctor koettaa pelastaa itseytensä karttamalla objektiivisia kohteita, mutta 

kun hän näin irtautuu tosiasioista, ehdonalaisuudesta ja lopullisesti määräytyneestä, Bob Arctor 

menettää juuri sen, mitä hän ennen kaikkea koetti turvata. Irtautuessaan ehdonalaisuudesta Bob 

Arctor menettää itseytensä. Irtautuessaan todellisuudesta Bob Arctor menettää 

mahdollisuutensa tehokkaaseen valinnan vapauteen maailmassa. Paetessaan surman vaaraa 

Bob Arctor kuolee. Hän ei enää koe maailmaa samoin kuin muut, vaikka hän edelleenkin tietää, 

miltä se näyttää muiden silmissä, joskaan ei hänen. Fred ei pysty takaamaan välitöntä tuntoa 

maailman todellisuudesta. Fred ei kykene koettelemaan maailman todellisuutta, sillä 

todellisuuden koetteleminen on mahdollista vain itsenäiselle mielelle, joka pystyy arvioimaan 

eri vaihtoehtojen paremmuuden, ja juuri tällaisen riippumattoman mielen puuttuminen tekee 

Fredin valheelliseksi. 

      Laingin argumentaation mukaan (Laing 1990a, 143) Bob Arctorista tulee sosiaalisesti 

pelkkä temppu, tekninen suoritus. Bob Arctorin näkemykset ilmiöistä ja niiden merkityksestä 

hänelle itselleen kehittyvät epätavallisiksi. Hänen minuutensa pysyttelee Fredissä, ja hänen 

valheellinen tosiminänsä saa huolekseen mukautua ja sopeutua alati vaihtuviin kokemuksiin, 

mutta hänen valheellinen tosiminänsä ei pysy todellisen maailman muutosten tasalla. 

Todellisuudessa Bob Arctorin minuus ei enää yritä vaikuttaa todellisuuteen eikä saada siihen 

aikaan tuntuvia muutoksia. 
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      Laingilaisittain (Laing 1990a, 143) Bob Arctorin tosiminä toimii varsinaisesti kehollisella 

tasolla, mutta yksilön omissa elämyksissä tuo järjestelmä toteutuu laajemmaltikin ja ulottuu 

pelkästään kehollisia toimintoja pidemmälle. Siinä on hänen ”olemisensa” puolia, jotka hänen 

valeminuutensa on hylännyt, koska ne eivät valeminän mielestä ole hänen itseytensä ilmaisuja. 

Hänen valeminänsä vetäytyy yhä valikoituihin kuvitelmasuhteisiin ja keskittyy yhä 

”sivullisempana”, osallistumattomampana havainnoimaan tosiminän edesottamuksia ja 

vuorovaikutusta muiden kanssa. Valeminäjärjestelmä samalla tunkeutuu yhä pidemmälle ja 

työntyy yhä syvemmälle Bob Arctorin koko olemiseen, niin että se lopulta näyttää vallitsevan 

sitä lähes kauttaaltaan. 

      Kun Bob Arctorin minuus ja keho Laingia soveltaen (Laing 1990a, 144, 147, 149–153) näin 

eriytyy, ja keho jää kiinteästi yhteyteen muiden yksilöiden kanssa, tilanne muodostuu 

psykoosille suotuisaksi. Bob Arctor kokee, että hänen kehonsa ei ainoastaan toimi 

mukautuakseen muihin ja ollakseen heille mieliksi, vaan itse asiassa jää heidän omistukseen. 

Hän kokee, että kaikki hänen havaintonsa ovat epäaitoja – ei siksi, että hän alituisesti katselisi 

ilmiöitä toisten silmin, vaan siksi, että muut huiputtavat häntä ja katsovat maailmaa hänen 

silmiensä kautta. Bob Arctor elää painajaisunta maailmassa, ja hänen ainoa mahdollisuutensa 

on murhata minuutensa. Bob Arctorin ainoa keino pelastaa oma minuus on kieltää se. Bob 

Arctor ajattelee, että kun hän erottaa itsensä ja Fredin, samalla hän turvaa oman 

olemassaolonsa, joka Bob Arctorina on uhattuna. Murhaamalla minuutensa Bob Arctorin 

minuus pelastuu. Bob Arctor kuolee elääkseen. Bob Arctorin keino itsensä tappamiseksi on 

unohtaa itsensä tarkkailemalla muita. Itseään tarkkailemalla hän unohtaa itsensä. Tämä herättää 

Bob Arctorissa vainoharhaisuuden. Hän on sitä mieltä, että hänen tavaroitaan sabotoidaan ja 

että hänet yritetään murhata. Bob Arctorin viimeiset yritykset saada todellisuudesta kiinni 

edellyttävät, ettei hän ole oma itsensä ja hänen pyrkimyksensä paeta itseään tai tappaa minänsä 

ovat hänen keskeisiä puolustusmenetelmiään. 

      Bob Arctor kokee syyllisyyden tuntoja olemassaolostaan. Hän kokee syyllisyyttä siitä, että 

hän on olemassa ja siitä, että hän ei todella ole olemassa, ja tuhoaa itsensä eksistentialistisesti. 

Hänen syyllisyydentuntonsa estää häntä elämästä ja pakottaa hänen minuutensa eristäytymään. 

Syyllisyydestä tulee osa sitä koneistoa, joka laittoi sen käyntiin. Bob Arctorille, Fredille selviää, 

että hänen aivonsa ovat jakautuneet Substance D:n käytön seurauksena kahtia, ja hänen 

aivopuoliskonsa kilpailevat keskenään. Kumpikaan aivopuoliskoista ei ole hallitseva, eikä se 

toimi toinen toistaan kompensoiden, vaan toinen aivopuolisko sanoo toista ja toinen toista. (SD, 

209–210) 
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      Bob Arctorin minä on fyysisestikin pirstoutunut kahteen osaan hänen aivoissaan. Toinen 

niistä on Bob Arctor, joka hallitsee ruumiillisia toimintoja ja toinen on Fred, joka hallitsee 

minuutta. Laingia soveltaen pysyvässä pirstomielisyystilassa hänen minuutensa on hajonnut 

kahdeksi keskukseksi, joista molemmalla on tietynlaista minätuntoa, ja kumpikin kokee muut 

jossakin määrin minuudelle vieraiksi. (Laing 1990a, 158) ”Toisen” minuuden ”ajatuksen” minä 

kokee havaintona, se ei ole sen kuvitelmia eikä sen omaa. Bobin ja Fredin toinen minä on heidän 

hallusinaatioidensa kasvupohja. Heidän hallusinaationsa ovat ”ikään kuin”-havaintoja, joita he 

tekevät erilleen pirstoutuneesta ”toisesta minästään”. Minän todellinen jakautuminen synnyttää 

Bob Arctorissa paranoiaa. Hänen autonsa jarrut hajoavat kesken ajon. Arctorin chepaloskooppi 

rikotaan. Arctor pitää Barrisia syyllisenä sabotaaseihin, mutta syyllinen onkin hän itse, hänen 

jakautunut minuutensa. Vai onko? Kysymykseen ei ikinä saada vastausta. Barris on Arctorin 

vihollinen, mutta salaliiton, joka lopulta synnytti Arctorin paranoian, takana on yhteiskunta ja 

huumesyndikaatti, jota vastaan hän taisteli. (Freedman 1984, 115) 

      Laingin mukaan minuuden eri osien välinen suhde johtaa myös siihen, että yksilö, potilas, 

kokee aavemaisen todellisesti, että kuvitelmaolennot hänen sisällään käyvät rajusti toistensa 

kimppuun. (Laing 1990a, 158–159, 168) Bob Arctorin tapauksessa ”kuvitelmaolennot” käyvät 

todellisuudessa toistensa kimppuun. Fred sabotoi Robert Arctorin laitteita, ja Bob Arctor 

kirjoittaa katteettomia shekkejä, joista Fred joutuu kärsimään. Näennäisesti vaikuttaa, että Bob 

Arctor on jakautunut poliisiin, hyvää edustavaan Frediin, sekä huumekauppiaaseen, pahaan 

Bob Arctoriin. Todellisuudessa Fredin sisällä kamppailee kaksi voimaa, joista kumpikin on 

voittaakseen valmis mihin tahansa, jopa molempien täydelliseen tuhoutumiseen. Fred ja Bob 

tuntevat, että heidän valeminäjärjestelmänsä ovat vihollisen miehittämiä alueita, joita vallitsee 

outo, vihamielinen ja tuhoamishaluinen valta. Näin heidän minuutensa jäävät tyhjiöihinsä. 

Tilanne ajautuu lopulta täydelliseen umpikujaan, jolloin Bob Arctorin minuuden tehtävän 

ottavat huostaansa häntä korkeammat voimat, jotka näyttävät olevan täysin valvonnanalaisia ja 

valvovat Bob Arctorin koko olemista. Korkeampi voima on Fredin esimies Hank, joka toimittaa 

tuhoutuneen Fredin Uuteen Tiehen. Hoitokodissa Bob Arctorille rakennetaan uusi minuus, ja 

hänet ohjataan hoidolla takaisin siedettävään elämään. 

      Bob Arctor on saavuttanut aallonpohjan. Burroughs kuvasi The Naked Lunchissa ihmistä 

avuttomana uhrina, joka loputtoman kärsimyksen kiirastulessa lyötiin (beat), lannistettiin ja 

epäinhimillistettiin. (Tytell 1976, 14) Bob Arctor käy läpi oman kiirastulensa, joka lopulta 

riistää häneltä persoonallisuuden. Arctorin kiirastuli ei kuitenkaan ole ikuinen, vaan sen 

päätteeksi hänelle avatuu ovi paratiisiin, Uuteen tiehen. 

 



 132 

4.4. Bruce; psykoosi, kuolema 
 

      Bob Arctor ei kestä minuutensa ja kehonsa eroa. Hänen minuutensa tahtoo sitoutua ja 

sulautua kehoon, mutta toisaalta se pelkää sijoittua sinne, koska se pelkää siellä joutuvansa 

alttiiksi väistämättömille hyökkäyksille ja vaaroille. Hyökkääjänä on hänen toinen minuutensa, 

jolla ei ole omaa, selvästi näkyvää, kehoa. Bob Arctorin oleminen jakautuu kahtia: 

aineettomaan ja aineelliseen minuuteen, jota aineeton minä tarkkailee kuin mitä tahansa muuta 

tämän maailman esinettä. Vastakkaisuus johtaa vääjäämättä siihen, että Bob Arctor ei enää 

pysty pitämään koossa rakennelmaa - sen enempää minätunto kuin kehotietoisuuskaan ei 

kykene säilyttämään itseyttään, eheyttään eivätkä elinvoimaansa. Bob Arctor syöksyy tilaan, 

jota Laingin mukaan parhaiten kuvailee sanonta ”sekasortoinen olemattomuus”. (Laing 1990a, 

160–162) 

      Psykoosissa83 Brucena Bob Arctor pysyy tuntemattomana. Laingilaisittain hän on 

saavuttanut Arctorin elämän lopullisen päämäärän, autuaalisen tilan, jossa hänen minäänsä ei 

enää voida vahingoittaa. (Laing 1990a, 160-168) Heideggeria soveltaen Arctor käy läpi 

ahdistuksen tiensä ja siirtyy varsinaiseen olemassaoloon, vapauteensa kuolla (Freihet zum 

Toden). Arctor lopultakin ymmärtää, että kuolema on hänen intiimi asiansa, ja tajuaa samalla, 

että elämä kuuluu hänelle itselleen, ja siten Artor vapautuu lopullisesti das Manin vallasta. 

Laingin ajattelutavan mukaan Brucena Bob Arctor on kaiken ulkopuolella. Kaikki oleva on 

siellä, mitään ei ole täällä. Bob Arctor ei enää koe ”itseydekseen” mitään, mitä hän tekee tai 

on. Koko olemisensa hän hylkää vieraana kuvajaisena, eikä hänen yksilöllisyytensä enää jatku 

Brucessa. Bob Arctorin kieltäessä olemisensa hänen ”minuudestaan”, hänen ”tosiminästään”, 

jää jäljelle vain lopun alku. Bob Arctor ei enää ole todellinen, aineellinen; hänellä ei enää ole 

itseyttä taikka persoonallisuutta. Hänen olemisensa on hänen lopullisessa valeminuudessaan, 

Brucessa. Brucena hän pystyy tavoittamaan paitsi teot ja sanat myös ajatukset ja aatteet, vieläpä 

muistot ja kuvitelmat. Bob Arctorin psykoosi ei kuitenkaan ole täysin hänen oma psykoosinsa, 

sillä se vaihtoehtoinen todellisuus, johon hän joutuu, ei ole hänen mielikuvituksensa luoma, 

eikä hänen uusi minäsä ole hänen itsensä rakentama, vaan se on Uuden tien Arctorille luoma 

minä. 

     Warrickin näkemyksen mukaan Substance D:n Fredissä tai Bob Arctorissa aiheuttama Mors 

ontologica on Bobin tai Fredin loppu, kuolema. Warrickin mukaan SD on temaattista jatkumoa 

                        
83 Psykoosi on tila, jossa minä on kykenemätön täydellisesti tukahduttamaan tiedostamatonta haluaan ja joutuu 
sen pauloihin. Jos näin käy, minän ja ulkomaailman välinen side murtuu ja tiedostamaton alkaa rakentaa 
vaihtoehtoista, harhaista todellisuutta. (Eagleton 1997, 197) 
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Dickin 1960-luvun tuotannolle, joka kertoi kuolemasta. 1970-luvun alussa hän kirjoitti teoksen 

Flow My Tears, the Policemen Said (1974), joka on coda Dickin entropisen fiktion pitkälle 

sarjalle, päätös, joka kertoo hengen kuolemasta. (Warrick 1987, 152, 161) Fittingin mukaan 

Dickin aikaisemmasta tuotannosta poiketen SD:a todellisuus ei ole fragmentaarinen ja 

hajaantunut, vaan nyt fragmentoitunut ja hajaantunut on nimenomaan päähenkilön identiteetti. 

Ennen SD:a Dick oli käyttänyt huumeita keinona todellisuuden tutkimiseen, laajentamiseen ja 

manipuloimiseen, mutta SD:n myötä Dickin näkemys huumeista muuttuu radikaalisti. Huumeet 

eivät enää ole keino todellisuuden paljastamiseen, vaan päinvastoin, ne tuhoavat todellisuutta. 

Huumeiden aiheuttamat hallusinaatiot eivät olekaan ovi äärimmäiseen todellisuuteen, vaan 

niistä tulee eristyksen vankila, jossa aivot kärsivät ja lopulta kuolevat. Hengen kuolema 

merkitsee Dickille sama kuin todellinen kuolema. (Fitting 1983, 102) Warrick näkee, että Philip 

K. Dickille oleminen on kartesiolaisesti ajattelemista. Ajattelen, siis olen, ja jos ihminen ei enää 

voi ajatella, ei hän enää ole olemassa. Warrickin mukaan ruumiin säilymisellä ei ole väliä, jos 

aivot eivät toimi. Todellisuus on olemassa, koska ihmisen mieli rakentaa sen, ja Substance D 

pystyy tuhoamaan mielen ja sitä kautta todellisuuden. Warrick näkeekin, että Fredistä tai 

Bobista jää jäljelle ainoastaan fyysinen kuori nimeltään Bruce. (Warrick 1987, 161) 

      Warrickin argumentti on hivenen ongelmallinen. Temaattisesti kuoleman keskeistä roolia 

teoksessa ei voi kiistää. Teoksessa käytettävän huume on nimeltään Substance D, jossa D 

tarkoittaa kuolemaa (death), ja se, että sitä saadaan kasvista nimeltään Mors ontologica, 

korostaa kuoleman keskeistä tematiikkaa teoksessa, joten tässä suhteessa Warrick on oikeassa. 

Ongelma kuitenkin syntyy siinä, että Warrickin mielestä todellisuus on olemassa, koska 

ihmisen mieli rakentaa sen. Tästä hän vetää johtopäätöksen, että Bruce on ainoastaan fyysinen 

kuori, koska hän on kadottanut sen todellisuuden, jonka hän tunsi Fredinä tai Bobina. Warrick 

ei kuitenkaan huomioi sitä ristiriitaa, joka hänen argumentaatiostaan syntyy, kun hän toteaa, 

että todellisuus on olemassa, jos ihmisen mieli sen rakentaa. Samalla hän toteaa Brucen 

kuoreksi, vaikka Bruce elää Uudessa tiessä todellisuudessa, jonka Bruce on mielessään 

rakentunut. Uudessa tiessä Bruce ei suinkaan makaa sängyssä koomassa laitteiden ylläpitäessä 

hänen elintoimintojaan. Päinvastoin Uusi tie on Brucen todellisuus, jossa hän elää. Miksi Fredin 

ja Arctorin todellisuus, joka on väkivallan, petosten ja huumeiden värittämä, on parempi kuin 

Brucen rauhallinen, harmoninen, turvallinen ja paratiisimainen todellisuus? Tässä 

todellisuudessa Bruce voi elää rauhassa, kaukana pahasta maailmasta, työnään tuottaa lisää 

Mors ontologicaa, kuolemaa, pahuuden kyllästämään maailmaan. Brucen todellisuus on vain 

yksi Dickin niin mielellään luomista, mahdollisista todellisuuksista. 
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      Warrick on kenties langennut SD:n epädickmäiseen kerronnan luomaan harhaan teoksen 

todellisesta olemuksesta. Kuten Warrick mainitsee, teos on juoneltaan suoraviivainen, 

yksinkertainen ja looginen, eikä tarinassa ensilukemalta tunnu olevan sitä kompleksisuutta, jota 

Dickin romaanit yleensä pitävät sisällään, mutta tämä on ainoastaan harhakuva. Kun teokseen 

perehtyy tarkemmin, alkaa vaikutelma teoksen yksinkertaisesta juonesta karista. Warrick 

toteaa, että teoksessa ”No one is authentically what he appears to be (Warrick 1987, 161)”, 

tämä on juuri se seikka, joka tekee teoksesta kompleksisen. Kuten tutkimuksestani on käynyt 

ilmi, teos ei missään vaiheessa paljasta sitä, kuka teoksen päähenkilö, Bob Arctor, Fred, ”Kuka 

tahansa”, oikein on, joten SD on epädickmäisyydessäänkin aitoa Dickiä. (Warrick 1987, 159) 

      Sartrelaisittain ajateltuna vajoaminen psykoosiin ei kuitenkaan ole Bob Arctorin kuolema. 

Sartren käsityksen mukaan ihminen on radikaalisti vapaa, koska hänen ontologiseen 

rakenteeseensa on sisäänrakennettu mahdollisuus ja avoin määrittelemätön tulevaisuus. 

(Saarinen 1983, 137, 143) Sartrelaisen näkemyksen mukaan Bruce ei ole Arctorin lopullinen 

kohtalo, jokin, joka kahlitsee hänet lopullisesti. Päinvastoin Brucena Arctorin eksistenssi 

kulkee ohi hänen essentiansa. Brucena Arctor ei enää ole menneisyytensä summa, valmis 

kokonaisuus ilman tulevaisuutta, vaan sartrelaisen radikaalin vapaudenkäsityksen mukaan 

Bruce on Arctorille uusi mahdollisuus, jotain, josta seuraa uusi määrittelemätön tulevaisuus. 

Sartren mukaan tietoisuus ei voi radikaalisti valita omaan tilannettaan tai sitä-mikä-on, mutta 

se voi kuitenkin valita oman suhtautumisensa niihin. Sartren vapaus on Arctorin tietoisuudelle 

asenteen vaputta, ja tämä tietoisuuden radikaali vapaus antaa sille mahdollisuuden luoda 

Arctorin eksistenssille uuden merkityksen, ja tämä merkitys on Bruce. 

      Bob Arctorin mielen pirstoutumisen alkaessa hänen seurassaan saattoi kokea ”praecox”-

elämyksiä. Laingin mukaan käsite on lähtöisin saksalaisilta psykiatreilta. ”Praecox”-elämysten 

aikana Laingin mukaan potilaan läsnäollessa on tunne, että on ihmisolennon lähellä, mutta 

ketään ei silti ole kokijan kanssa. (Laing 1990a, 195) Bob Arctorin”praecox”-elämykset 

alkoivat lukkosepän luona. Lukkosepän luona käymisestä lähtien Robert Arctor on välillä 

käyttänyt puheessaan saksankielisiä sitaatteja. Silloinkaan kun Robert Arctorin puheet tuntuvat 

olevan itseilmaisua, puheen takaa kuultavat persoonallisuuden riekaleet eivät tunnu olevan 

Robert Arctoria. Joku puhuu, mutta kuka? Saavuttuaan lukkoliikkeeseen Robert Arctor toteaa: 

 

Ihr Instrumente freilich spotter mein, 
Mit Rad und Kämmen, Walz´ und Bügel: 
Ich stand am Tor, ihr solltet Schlüssel sein; 
Zwar euer Bart ist kraus, doch hebt ihr nicht 
Die Riegel. 
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Mua ilkutte te, kone-kuvatukset, 
te rattaat, kiekot, telat – eestä ukset 
siis muka moisell´ avaimella aukee! 
On siinä sakaraa, vaan niill´ ei salpa laukee.( SD 175–176; Goethe 
1936, 35) 

 

Johann Wolfgang Goethen Faustin sanoin Arctor tuntee, kuinka tiskillä olevat avainkoneen 

osat ilkkuvat hänelle. Arctorin hokemat runot ja harhaisuus ovat merkkejä hänen horjuvasta 

mielenterveydestään. Terry Eagleton toteaa, että skitsofreniassa on kysymys todellisuudesta 

etääntymisestä ja omaan itseen keskittymisestä. Sitä luonnehtii ylenmääräinen, mutta löyhän 

systemaattinen fantasioiden tuotanto. Ikään kuin ”se” tai tiedostamaton halu olisi noussut 

pintaan ja täyttänyt tietoisen ajattelun epäloogisuudellaan, arvoituksellisilla assosiaatioillaan ja 

ideoiden käsitteellisten kytkentöjen sijasta niiden affektiivisilla kytkennöillä. Tässä mielessä 

skitsofreeninen kieli muistuttaa Eagletonin mukaan mielenkiintoisella tavalla runoutta. 

(Eagleton 1997, 197, 210–211) 

      SD:a Arctorin skitsofrenian konkreettinen puhkeaminen kuvataan runositaattien avulla. 

Hänen puheessaan puhuu tiedostamaton, joka ei kuitenkaan ole Fred eikä Arctor. Terry 

Eagletonin mukaan monet modernistiset teokset tekevät lausumisen aktista, oman tuotantonsa 

prosessista, osan sisältöään. Teokset eivät yritä esittää itseään, Eagletonin mukaan Barthesin 

luonnollisen merkin tavoin kyseenalaistamattomana totuutena, vaan ne paljastavat 

kompositioonsa käyttämänsä keinot. Modernistiset teokset tekevät näin, ettei niitä erehdyttäisi 

luulemaan absoluuttiseksi totuudeksi. Ne kehottavat lukijaa tarkastelemaan niitä tapoja, joilla 

todellisuus näissä teoksissa esitetään, ja tajuamaan, miten kaikki olisi voinut tapahtua toisinkin. 

(Eagleton 1997, 210–211, 230) Modernistien tavoin SD:a sitaatit vieraannuttavat lukijan 

teoksen todellisuudesta. Teoksen todellisuus ei ole absoluuttista totuutta. On myös muita 

teoksia ja tätä kautta todellisuuksia. Sitaatit pakottavat lukijaa kiinnittämään huomiota siihen, 

miten teos on kirjoitettu, ja näin lukija ei pysty samaistumaan kirjan päähenkilöön Robert 

Arctoriin. Näin lukija havaitsee, että Arctor on SD:n todellisuuteen kuuluva henkilö eikä 

luonnollista tai annettua todellisuutta, jota teos vain kuvaa. Teos pakottaa lukijan irti 

imaginaarisesta, jossa menetystä ja eroa ei voida ajatella ja jossa maailma näyttää meitä varten 

ja me maailmaa varten tehdyltä. Imaginaarisessa ei myöskään ole kuolemaa, koska maailman 

jatkuva olemassaolo riippuu yhtä paljon minun elämästäni kuin minun elämäni sen 

olemassaolosta. Teoksen sitaatit siirtävät meidät symboliseen järjestykseen, ja lukija ymmärtää, 

että myös kuolema on mahdollista. Symbolisessa emme imaginaarisen tavoin tunnista omaa 
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identiteettiämme väärin, emmekä pidä sitä kiinteänä ja täydellisenä. Todellisuus ei enää ole 

muuttumatonta, vaan lukija kyseenalaistaa sen. 

      Arctor lähtee, ja taksissa hän tutkii shekkiä ja miettii, kuka sen on kirjoittanut, kun faustiset 

voimat jälleen saavat hänessä vallan: 

 

Was grinsest du mir, hohler Schädel, her? 
Als dass dein Hirn, Wie meines, einst verwirret 
Den leichten Tag gesucht und in der 
Dämmrung schwer, 
Mit Lust nach Wahrheit, jämmerlich geirret. 
 
Mit´, ontto kallo, mulle irvistät? 
Ett´ aivos näin kuin mun myös kerran houri, 
Hait päivään pääsyä, sait raskaat hämärät, 
Totuutta hait, sua harhain tuskat kouri! (SD 179; Goethe 1936 s. 35.) 
 

Taksin takapenkillä Arctor tuntee hämärän laskeutuvan, kun hän faustisen hullun tiedemiehen 

sanat mielessään yrittää angstisena selvittää omaa eksistenssiään. Matkalla kotiinsa Robert 

Arctor ajattelee, kuinka hänen ja kaikkien muiden aivot ovat seonneet. Arctor miettii taksissa: 

 

Dem Wurme gleich´ich, der den Staub durchwühlt, 
Den, wie er sich im Staube nährend lebt. 
Des Wandrers Tritt vernichtet and begräbt. 
 
…Mato vain, 
vain mato kurja mullass´ olen maan, 
mi tomust´ elää, tomuun tallataan. (SD 181; Goethe 1936 s. 35.) 

 

Faustin sanoin Arctorille selviää, kuinka hän ja kaikki muut ovat Raamatun sanoin vain kurjia 

maan matosia. Robert Arctor on Heideggerin ”Kuka tahansa”, jonka olemassaololla ei 

todellisuudessa ole mitään merkitystä. Taksissa Arctorin olemassaolo alkaa häilyä. Hetkittäin 

hän on Fred ja välillä joku kolmas. ”Kuka tahansa” vai Bruce? Senhetkisessä olemassaolossaan 

hän pohtii, että hän tuntee Arctorin ja se on hyvä tyyppi. Se on töissä Orange Countyn 

poliisilaitoksella salapoliisina: 

 

Zwei seelen wohnen, ach! In meiner Brust, 
Die eine will sich von der andern trennen: 
Die eine hält, in derber Liebeslusts, 
Sich an die Welt mit klammernden Organen; 
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust 
Zu den Gefilden hoher Ahnen. 
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Kaks sielua, ah, mulla rinnass´ on, 
Erilleen pyrkii kumpainenkin noista; 
Syliinsä lemmenkiihkoin maailmaa 
Pusertaa toinen kouristavin vaistoin, 
Maast´ irti toinen pyrkii rajuin taistoin 
Päin alkuansa korkeaa. (SD 183; Goethe 1936, 53.) 

 

Jälleen Faustin sanoin Arctor tuntee, kuinka hän ei enää ole pelkästään Robert Arctor, vaan 

hänessä on kaksi sielua, joista kumpikin yrittää päästä erilleen toisistaan. Arctorin hajoaminen 

jatkuu, kun hän saapuu kotiin. Kotona hän selaa Seksuaalielämän kuvakirjaa ja miettii jonkun 

filosofin sartrelaista ajatusta, jonka mukaan jokainen näkee vain pikkuriikkisen osan 

kokonaistotuudesta, kun hänen hourailunsa jälleen alkavat: 

 

Weh! Steck´ich in dem Kerker Noch? 
Verfluchtes dumpfes Mauerloch, 
Wo selbst das liebe Himmelslicht 
Trub durch gemalte Scheiben bricht! 
Beschränkt mit diesem Bücherhauf, 
Den Wurme nagen, Staub bedeckt, 
Den bis ans hohe. 
 
Voi! Vangiks yhä vainko jään 
Kirottuun tyrmään tympeään, 
miss´ armas taivaanvalokin 
jo riutuu kirjoruutuihin! 
Mua kirjapinot piirittää 
Tomuiset, syömät toukan, koin, 
Paperit kattoon asti noin 
Noen karstaankasvavaan ne jää. (SD 185–186; Goethe 1936, 24–25.) 

 

Tietoisena holoskanneriden olemassaolosta Arctor miettii entisaikojen filosofin sanoja, joka 

pohti, kuinka osa hänestä kääntyy häntä itseään vastaan ja käyttäytyy kuin toinen persoona. 

Ihminen ihmisessä. Mikä ei ole ihminen lainkaan. Vai onko lainaus Faustia fenomenologisesti 

tulkiten SD, teos itsessään, joka valittaa omaa tulevaisuuttaan tomuisena, unohdettuna kirjaston 

hyllyssä. 

      Laing erottaa psyykkisessä pirstoutumisessa kaksi päämuotoa: ”molaarin” (isorakenteisen) 

ja molekulaarin. Hysteerisesti pirstoutunut yksilö on molaaristi hajalla. Pirstomielinen taas on 

molekulaarisesti rikki. Molecular Revolution. Bob Arctorin, Brucen tapauksessa oli kysymys 

kummastakin. Bobin, Brucen ”kokonaiseheys” oli hajonnut useaksi ”osajärjestelmäksi” 

(näennäisesti itsenäisiksi ”komplekseiksi”, ”sisäiskohteiksi”), joista kullakin oli oma vähäinen 

vakio ”minuutensa” (molaari pirstoutuneisuus). Hänen käyttäytymisensä joka ainoa erillinen 
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katkelma vielä jakautui osiksi (molekulaari pirstouma). Brucen on tavallaan 

”luoksepääsemätön”, ja hänen kanssaan voi kokea edellä mainittuja ”praecox”-elämyksiä. 

Brucen kanssa voi pitää yllä jonkinlaista sanaviestintää, mutta häneen ei saa ”todellista” 

yhteyttä. (Laing 1990a, 196) 

      Brucessa Bob Arctorin ”minuus” ei täydellisesti häviä. Bruce on Bob Arctorin ”minä”, joka 

ei pysty löytämään ”itseään”. Bob Arctorin ”minä” ei ole lakannut olemasta, mutta se on 

muuttunut aineettomaksi, menettänyt todellisuuden luonteensa ja identiteettinsä. Sitä ei 

myötäile mikään ”itse”. Bob Arctor ei enää tiedä, kuka hän on, ja näin hän on muuttunut 

toiseksi, Bruceksi. Brucella ei kuitenkaan ole omaa identiteettiä, vaan hän on samaistunut 

Uuteen Tiehen. Prometheus-myytissä Prometheus osaksi menetti erillisen identiteettinsä ja 

samaistui lohkareeseen, johon hänet oli kytketty. Robert Arctor samaistui sekopukuun, johon 

hänet oli kytketty. Bruce taas on samaistunut Uuteen Tiehen, parantolaan, johon hänet 

Prometheuksen tavoin on kytketty. (Laing 1990a, 172–174) 
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5. Päätäntö 

 

 

Työssäni olen tutkinut Philip K. Dickin romaania A Scanner Darkly monitieteellisellä 

metodilla. Olen lähestynyt Dickin romaania kirjallisuudentutkimuksen, Sartren 

eksistentialistisen filosofian sekä psykiatrian kautta. Työni psykiatrinen näkökulma tulee R.D 

Laingin eksistentialistis-fenomenologisesta näkemyksestä skitsofreniasta ja sen hoitamisesta. 

Työssäni olen analysoinut Dickin romaania R.D Laingin kirjoittaman The Divided Selfin 

pohjalta. R. D. Laing ja hänen eksistentialistis-fenomenologinen lähestymistapansa 

psykiatriaan liitetään usein antipsykiatriaksi kutsuttuun ”koulukuntaan”. Työssäni olen myös 

selvittänyt antipsykiatrista liikettä ja sen taustoja.  

      Philip K. Dickin romaani A Scanner Darkly luokitellaan tieteiskirjallisuudeksi ja työssäni 

olen tutkinut sitä, onko teos tieteiskirjallisuutta vai voiko teoksen lukea mainstream-

kirjallisuudeksi. Tieteiskirjailijana Philip K. Dick on monesti luokiteltu tieteiskirjallisuuden 

uuden aallon kirjailijaksi, joten työssäni ole selvittänyt sitä, että mikä on Philp K. Dickin suhde 

tieteiskirjallisuuden uuteen aaltoon. Dickin romaani A Scanner Darkly ilmestyi vuonna 1977, 

mutta romaanin juuret ovat vahvasti 1960-luvulla ja vuosikymmenen alakulttuureissa, joten 

teoksen syntyhistoriaa olen työssäni valaissut selvittämällä sodanjälkeisessä Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa tapahtuneita yhteiskunnallisia muutoksia, jotka johtivat nuoriso- ja 

alakulttuurien syntymiseen. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta uudenlaisten nuoriso-, teini- ja 

erilaisten alakulttuurien syntyminen ei pelkästään vaikuttanut aikakauden nuorison elämään. 

Sodan jälkeen syntyneet nuoret omaksuivat erilaiset elämänarvot kuin ne, joihin heidän 

vanhempansa olivat syntyneet ja joissa he olivat kasvaneet, joten uudenlaisen nuorisokulttuurin 

syntymisellä oli myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Yhteiskunnan näkökulmasta nuorten 

luoma kulttuuri oli valtakulttuuria vastustavaa kulttuuria, ja työssäni olen selvittänyt 

aikakauden henkistä tilaa vastakulttuurien syntymisen myötä. Vastakulttuurien syntymisen syyt 

löytyvät yhteiskuntarakenteiden muutoksesta Euroopassa ja Yhdysvalloissa sekä 

maailmanpoliittisista muutoksista toisesta maailmansodasta 1960-luvulle. Työssäni olen 

selvittänyt, että vastakulttuurien syntyminen oli nuorison reaktio 1960-luvun yhteiskunnan 

henkiseen tilaan. 

      Psykiatrian näkökulmasta Laingin näkemykset vastustivat psykiatriassa vallassa olevaa 

paradigmaa, joten työssäni olen selvittänyt, miten Laing ja hänen ajatuksensa otettiin 1960-

luvun yhteiskunnassa vastaan. Yhteiskunnassa vallalla olleen standardipsykiatrian 

näkökulmasta antiapsykiatria ja Laing olivat 1960-luvun psykiatrian kentässä kapinallisia ja 
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hänen ajatuksensa eivät saaneet suurta kannatusta standardipsykiatrien keskuudessa. 

Perinteisen tieteiskirjallisuuden näkökulmasta tieteiskirjallisuuden uusi aalto ja Michael 

Moorcock olivat Laingin tavoin kapinallisia eikä perinteistä, kovaa tieteiskirjallisuutta 

kirjoittavien keskuudessa tieteiskirjallisuuden uusi aalto saavuttanut suurta suosioita. Näitä 

asioita pohjustin selvittämällä 1960-luvun vastakulttuuria, johon olennaisena osana liittyvät 

huumekulttuuri, psykedelia, underground ja antipsykiatria.  

      Laingin eksistentialistis-fenomenologinen psykiatria lähestyy potilasta holistisesta 

näkökulmasta. Työssäni olen selvittänyt, kuinka eksistentialistis-fenomenologinen psykiatria 

lähestyy potilasta hänen situaatiostaan käsin. Standardipsykiatria näkee potilaat erilaisina 

oireina, joiden pohjalta psykiatri pystyy luokittelun kautta tunnistamaan mihin teoreettiseen 

lokeroon potilaan oireet sijoittuvat. R.D Laingin eksistentialistis-fenomenologisessa 

psykiatriassa luokituksen sijaan potilasta lähestytään hänen oman elämänsä kautta. Potilasta ei 

Laingin näkemyksen mukaan tuo hoitoon hänellä todettu skitsofrenia, vaan skitsofrenia on 

seuraus tapahtumista potilaan elämässä. Kuten työssäni olen selvittänyt, Laingin mukaan 

psykiatrian ja psykiatrin tehtävänä ei ole hoitaa potilasta oireistona, vaan potilaan hoidossa tulee 

etsiä ja huomioida ne syyt, joiden vuoksi potilas hoitoon tulee. 

      Laingin eksistentialistis-fenomenologisen psykiatrian juuret ovat sekä Sartren 

eksistentialismissa että Heideggerin fenomenologiassa. Potilaan situaatiosidonnaisuus tulee 

eksistentialismin ajatuksesta, että ihminen on sidottu situaatioonsa. Työssäni selvitin, että 

Laingin näkemys siitä, että ymmärtääksemme potilasta, psykiatrin tulee lähestyä potilasta 

hänen menneisyytensä, eksistentialismin mukaan, hänen situaationsa kautta. Heideggerin 

fenomenologisen ajattelun mukaan ihmisen oleminen on joko varsinaista tai epävarsinaista. 

Epävarsinaista olemassaoloa Heidegger kutsuu ”keneksi tahansa” – ”das man”. A Scanner 

Daklyssa Bob Arctorin oleminen on varsinaista olemista. Työssään Bob Arctorin työminä Fred 

pitää sekopukua ja Fredin oleminen työroolissa on epävarsinaista olemassaoloa. Työssään Bob 

Arctorin oleminen on epävarsinaista. Hän on das man. Ei kukaan. Työssäni olen lähestynyt Bob 

Arctorin varsinaista olemista ja epävarsinaista olemista ja sitä, kuinka monella eri tasolla Bob 

Arctorin oleminen romaanissa on ja miten Arctorin oleminen muuttuu romaanin edetessä. 

      Työni analyysiosassa luin Dickin A Scanner Darklya Laingin The Divided Selfissä 

skitsofreniasta ja skitsoidista yksilöstä esittämän teorian kautta. Työssäni selitin Bob Arctorin 

mielen hajoamista laingilaisen psykiatrian näkökulmasta. Laingin skitsofreniaa selittävän 

eksistentialistis-fenomenologisen teorian kautta selvitin, millä tavalla eksistentialismin ja 

eksistentialistis-fenomenologisen psykologian kautta voi selittää A Scanner Darkly 

romaanihenkilön Bob Arctorin mielen hajoaminen. SD:ssa Bob Arctorin mielen hajoaminen 
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tapahtuu Laingin teoksen rakenteen mukaan. Lukiessani Laingin teosta mieleen nousi kysymys 

siitä, onko Laingin The Divided Self ollut A Scanner Darklyssa esiintyvän mielen hajoamisen 

teoreettisena taustana. Tutkimusta tehdessäni yritin selvittää sitä, käyttikö Dick The Divided 

Selfia A Scanner Darklyn päähenkilön Bob Arctorin mielen hajoamisen teoreettisena taustana. 

Asiasta ei löytynyt suoranaisia todisteita, mutta teoksia lukiessa ei voi välttyä siltä ajatukselta, 

että Dick on joko tietoisesti tai tiedostamattomasti käyttänyt Laingin teosta ja ajattelua hyväksi 

A Scanner Darklya kirjoittaessaan, sillä jo romaanin nimi tuntuu viittaavan Laingin teoksen 

seitsemännessä luvussa esiin nostamaan seikkaan tietoisuuden toiminnasta ”Consciousness is 

then a type of radar, a scanning mechanism” (Laing 1990a, 113). R. D. Laing ja hänen teorinsa 

olivat 1960-1970 –luvuilla paljon esillä, joten oletettavasti Laingin ajattelu on ollut Dickille 

tuttua, ja Laingin teoriat ovat sitä kautta kulkeutuneet A Scanner Darklyyn. 

      Työni aluksi nostin yhdeksi tutkimusongelmaksi teoksen ja sen päähenkilön olemisen 

tematiikan. Työssäni olen käsitellyt teoksen A Scanner Darkly identiteettiä itsenäisenä teoksena 

ja teoksen ”päähenkilönä” toimivan Bob Arctorin olemisen tematiikkaa. Tutkimuksessani olen 

osoittanut, että lukuisten lainausten vuoksi romaani A Scanner Darkly hakee olemiseensa 

vahvistusta runsaan intertekstuaalisuutensa kautta, ja teoksen päähenkilön problematiikka 

syntyy skitsofrenian sekä eksistentialismin kautta. Skitsofrenian kautta A Scanner Darklyn 

päähenkilönä voi pitää niin Bob Arctoria kuin Frediä. Romaanin alussa kyseessä oli yksi ja 

sama henkilö, mutta teoksen edetessä teoksen päähenkilön tematiikka hämärtyy, ja lukijasta 

riippuen teoksen päähenkilönä voi pitää Bob Arctoria sekä Frediä. Romaani itse ei anna 

kysymykseen suoraa vastausta, vaan jättää kysymyksen teoksen päähenkilön henkilöllisyydestä 

avoimeksi. 
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