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PÄÄKIRJOITUS

Halusimme kysyä, mitä rakkaus on ja mitä se voisi olla. Siispä ihmettelemme rakkauden 
mysteeriä tässä lehden rakkausnumerossa. Alla yritelmiä, jotka melkein kaikki löydät 
tästä lehdestä.

”Rakastan sinua, mutta rakastan sinussa jotain enemmän kuin olet (objekti a), siksi pa-
hoinpitelen sinua!” Jacques Lacan (Lauri Yli-Pohja, s. 60)

”Voiko rakkauteemme sisältyä aggressio, vahva ruumiillisuus, väkivaltaiset fantasiat, 
kateus ja kammottavuus? Voiko rakkaus kesyttää ja suojata meitä?” (Milla Tamminen, 
s. 78)

”Hän painoi kasvonsa naisen hiuksiin ja hengitti niiden läpi pois vierauden meren tuok-
susta.” (Marita Kankaala, s. 149)

”Psykoanalyysia voi hyvällä syyllä pitää rakkauden tieteenä.” (Raimo Niemistö, s. 16)

”Retkellä puistossa Thérèse rakastelee François’n kanssa. Kun mies on nukahtanut, hän 
nousee, kävelee lammelle ja hukuttautuu.” (Marita Kankaala, s. 81)

”Juhlien jälkeen Alice ja Bill rakastelevat. Kamera näyttää pariskuntaa sekä heidän peili-
kuvaansa; kohtaus näytetään siten, että kumpikin nauttii omien tunteittensa ja fantasioit-
tensa kautta.” (Lauri Yli-Pohja, s. 61).

”Kohtauksen kiihottavuudesta kertovien naisten oli nöyryyttävää havaita itsessään maso-
kistisia haluja.” (Elina Reenkola, s. 29)

”Polyamoria hämärtää ja määrittää uusiksi ystävyyden, rakkauden, seksin ja intiimiyden 
rajoja radikaalimmin kuin pelkästään avoimet suhteet.” (Teija Nissinen, s. 7)

”Freud kiteytti rakkauden (ja seksuaalisuuden) ikoniseen kuvaan, jossa äiti imettää vau-
vaansa. Lapsen ensirakkaus on äiti, ja myöhemmissä rakkaudenkohteissaan ihminen löy-
tää äidin uudelleen.” (Raimo Niemistö, s. 16)
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”Ytimeltään psykoanalyysi on hoitamista rakkauden avulla.” (Sigmund Freud kirjeessä 
Carl Jungille 1906)

”Äiti Aliisa hoitaa masentunutta tytärtään kuin neitsyt Maaria emonen kansanperintees-
sä.” (Lea Nousiainen, s. 178)

”Lapsenlapsi – tuo pieni avuton nyytti – veti puoleensa kuin magneetti. Häneen rakastui 
heti.” (Anna-Maija Achté, s. 68)

“I am just a dreamer, but you are just a dream.” (Neil Young)

”Imaginaarinen rakkaus on egoistista, narsistista, intohimoista, pyrkimystä dyadiseen 
(äiti – lapsi) suhteeseen, missä toisesta tulee osa itseä.” (Lauri Yli-Pohja, s. 86)

”Rakkaus on alusta, joka vastaanottaa ja käsittelee kaikenlaista likaa.” (Miira Luhtavaa-
ra, s. 46)

”Se pieni yhteiselon konstruktio, jota olemme yhteiskunnassamme päättäneet kutsua 
’rakkaussuhteeksi’. (---) Koska kaikki yhteiskunnassa on rakennettu kulutuksen ympäril-
le, alamme kuluttaa kumppaneita samaan tapaan kuin shoppailemme muitakin asioita.” 
(Liv Strömqvist, Prinssi Charlesin tunne)

”Platon kehittää ajatuksen Eroksesta, joka saa ihmiset hakemaan toista puoliskoaan, liit-
tymään yhteen ja tavoittelemaan eri tavoin merkityksellisiä asioita elämässään.” (Jussi 
Kotkavirta, s. 40)

”Rakkauden vastakohdaksi ei asetu viha, joka kuuluu tasapainoiseen rakastamiseen, 
vaan orjuus. Rakkauden ehtona on suostumus.” (Matti Pesola, s. 50)

”Parempi rakastella kuin vain filosofoida, vaikka filosofoiminenkin voi olla hyvin tär-
keää.” (Jussi Kotkavirta, s. 41)
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