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Sami Alanne

MUSIIKIN JA KIELEN SUHTEESTA –
SEKÄ PSYKOTERAPEUTTISESTA ARVOSTA
Musiikki ja kieli ovat inhimillisiä ilmaisumuotoja, jotka kommunikoivat sekä sisäisesti
ihmisessä että ihmisten välillä. Elämän ääninä ne puhuttelevat samankaltaisesti herättämiensä tunteiden ja kokemusten pohjalta. Taiteen, kielen ja tiedostamattoman merkitykset avautuvat kuuntelemalla niiden herättämiä assosiaatiota.
Musiikin ja taiteen tarkastelu kielen näkökulmasta
on ollut psykoanalyyttisen tutkimuksen lähtökohta
historiallisista syistä. Psykoanalyysin alkutaipaleella psykoanalyytikot pitivät musiikkia ja taidetta
regressiona egon palveluksessa ja sublimaationa,
mikä jalostaa ’idistä’ peräisin olevia viettiyllykkeitä
(Noy 1966). Tämä pitkään vallinnut egopsykologiaan perustunut näkemys musiikista asettaa sen arvon kieltä alempiarvoiseksi. Musiikin merkityksiä
pidettiin myös epätarkkoina verrattuna kirjoitettuun
ja puhuttuun kieleen (Välimäki 2005). Sigmund
Freud kirjoitti vuonna 1914 taiteen vaikutuksista:
”Silloin kun en pysty sitä asiaa selvittämään,
kuten esimerkiksi musiikissa, olen melkein kykenemätön nauttimaan teoksesta. Rationalistinen
tai ehkä analyyttinen taipumus taistelee minussa
sitä vastaan, että liikuttuisin jostakin teoksesta
tietämättä miksi ja ymmärtämättä, mikä minuun
tekee vaikutuksen.” (Freud 1914, 193.)

Vaikuttaa siltä, että Freud ei voinut vapaasti kokea ja eläytyä musiikkiin ja taiteeseen, vaan
kuten hän itse terävästi havaitsee, niin hän huomaa
älyllisen puolen itsessään estävän tämän.

Tämä on paradoksaalista, koska musiikki
nimenomaan vetoaa erilaisiin tunteisiin ja nostaa
niitä esiin. Ehkä Freud jollakin tiedostamattomalla
tavalla torjui ja vältti antautumista musiikkiin sitoutuneiden viettien vietäväksi, jossa ne sen ajan
psykoanalyyttisten käsitysten mukaan tulivat niin
avoimesti esille. Toisin kuin unissa, musiikissa ja
taiteessa tunteiden nähtiin tuolloin tulevan suoraan
ilmaistuiksi, niin että niillä oli vähän latenttia
sisältöä (Välimäki 2005). Freud (1914) itse kirjoitti olevansa kiinnostunut taideteoksen ”sisällöstä”.
Psykoanalyysi sai alkunsa unien tulkinnasta, jossa
pyrittiin pääsemään kiinni unen ilmiasusisällön tiedostamattomiin merkityksiin (Freud 1900). Freud
piti unia ”kuninkaallisena tienä piilotajuntaan”,
mikä ilmaisu jo itsessäänkin kertoo unen merkityksestä psykoanalyysille jopa siinä määrin, että usein
unohdetaan kokonaan toinen Freudin mainitsema
tie piilotajuntaan – eli kieli. Vapaa assosiaatio psykoanalyysissa ja unien tulkinnassa tapahtui sanojen
avulla. Virhesanontojen takaa paljastuivat Freudin
mukaan sanojan todelliset tiedostamattomat tunteet
ja ajatukset, joita tarkoitetaan ns. ”freudilaisilla lipsahduksilla”.
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Oraalinen ja auraalinen tie
tiedostamattomaan
Freudin psykoanalyysista kehittyi puheeseen perustuva hoito, jossa puhe ja kieli olivat ”oraalinen tie”
tiedostamattomaan (Nagel 2013). Psykoanalyysissa
analyytikko ohjasi potilastaan assosioimaan ja puhumaan mahdollisimman vapaasti pyrkimättä etukäteen pohtimaan ja miettimään tarkemmin, mitä
haluaa sanoa, jotta päästäisiin tiedostamattomiin
merkityksiin. Tämä on edelleen psykoanalyysin ja
psykoanalyyttisen/psykodynaamisen psykoterapian
vapaan assosiaation lähtökohta. Analyytikko teki
psykoanalyysin alkuaikoina rekonstruktiivisia tulkintoja, jotka perustuivat potilaan kertomiin muistoihin ja kokemuksiin. Niiden tiedostamattoman
merkityksen potilaan elämänkululle analyytikko pyrki tulkitsemaan potilaalle. Työskentelyssä
pyrittiin pitämään analyytikon
omat tunteet poissa potilaan ja
analyytikon väliltä sotkemasta tilannetta.
Lääke- ja hoitotieteessä
puhutaan näytteiden ja hoitovälineiden
kontaminoitumisesta.
Sillä tarkoitetaan esimerkiksi
sterilisoidun neulan likaantumista ja altistumista bakteereille hoitajan ihokosketuksen myötä. Freudin käsitys
transferenssin varjelemisesta muistutti lääketieteen
ja luonnontieteen käsitystä kontaminoitumisen
välttämisestä. Vasta myöhemmin psykoanalyysissa
tavoitettiin vastatransferenssitunteiden vuorovaikutuksellinen merkitys potilaan ja analyytikon välisessä suhteessa. Tämä mahdollisti elävien kokemusten
tunnistamisen ja muuntavien transferenssitulkintojen tekemisen ”tässä ja nyt” (Strachey 1934). Se loi
perustan myöhemmälle modernille psykoanalyyttiselle käsitykselle musiikista ja taiteesta. Näin alkoi
psykoanalyyttisten objektisuhdeteorioiden kehitys.
Niissä analyytikko tarkasteli omia vastatunteitaan
ja pyrki niiden avulla ymmärtämään ja kuulemaan
”kolmannella korvalla” potilaan tiedostamatonta
kommunikaatiota. Tätä voidaan nimittää tiedostamattomaan johtavaksi ”auraaliseksi eli kuulemiseen

”

liittyväksi tieksi”, jossa sekä potilaan että analyytikon transferentiaalisen kokemuksen kuunteleminen
on keskeistä (Nagel 2013).
Aikaisempikin psykoanalyysi oli tavoittanut
musiikin varhaisiin kokemuksiin johtavat ”valtamerelliset kokemukset”, joissa minän rajat hallittavasti ja hetkellisesti liukenevat (Freud, 1948). Freud
kirjoitti vastaavan kaltaisesta illuusion ja uskonnon
kokemisesta, että ”omasta kokemuksestani en pysty tiedostamaan minkäänlaisia ’valtamerellisyyden’
elämyksiä (mts. 6)”. Hän jatkoi, ”omalta kohdaltani
sanoisin tätä kokemusta ensi sijassa älyllisen oivalluksen luontoiseksi – – (mts. 7)”. Kohut & Levarie (1950) kirjoittivat musiikillisen nautinnon keskeisesti perustuvan tähän musiikin ominaisuuteen,
jossa minä hallitsee ääniä, joiden symbolinen alkuperä on vauvan annihilaatioahdistus
ja tuhoutumisen pelko. Kirjoittajat
viittaavat esimerkiksi lajinkehitykseen liittyvään moro-refleksiin
jossa vauva säpsähtää kovan äänen
kuullessaan jaloillaan ja käsillään.
On jo pitkään tiedetty, että kovat äänet voivat aktivoida aivojen limbistä
aluetta ja mantelitumaketta lisäten
stressihormonien eritystä aiheuttaen
stressireaktion ja taistele-pakene -tilan traumatisoituneessa ihmisessä
(Lehtonen 1996; Solms & Turnbull
2000; Swallow 2002; Alanne 2010; van der Kolk
2015; Christensen 2019). Tässä mielessä varhaisen
psykoanalyysin käsitys musiikista ja taiteesta ruumiin kielenä on tullut uudestaan ajankohtaiseksi
(Lehtonen 1996).
Äänillä on tuhoavuuteen ja lajinsäilymiseen
liittyvää merkitystä: eliön täytyy kuulla ja tarkkailla
ympäristöä säilyäkseen hengissä. Freudille (1923)
minä oli ensisijaisesti ”ruumiillinen minä”; siinä
mielessä äänet ja musiikki aistillisina kokemuksina
värähtelevät hyvin varhaisten itsekokemusten kanssa. Tiedetään vauvojen kuulevan ääniä ja musiikkia
jo äidin kohdussa, jossa sikiövauvan ensimmäiset
kokemukset ovat taktillisia ääneen, muotoon ja kosketukseen liittyviä tuntemuksia (Siltala 2014).
Auraalinen eli kuulemiseen liittyvä tie tiedostamattomaan sisältyi jo Freudin käsitteisiin tie-

Äidin puhe ja
laulaminen
vievät vauvaa
kohti sanojen
ja symbolien
maailmaa.
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dostamattomasta, transferenssista ja vapaasta assosiaatiosta. Potilaiden oireiden ja unien tutkiminen
niiden mielekkyyden näkökulmasta oli aikanaan
uutta. Se on sitä edelleenkin – psykiatrisen tutkimuksen ja kliinisen hoidon suuntautuessa jälleen
vahvasti aivojen ja ruumiillisten toimintojen tutkimiseen. Freud itsekin arveli myöhempien tutkimusten löytävän teorioilleen selityksen neurologiasta,
jonka pohjalle hän rakensi mielen teoriaansa tiedostamattomasta ja psyykkisestä aparaatistaan (Freud,
1900, 42; 1920; 1923). Aivojen fysiologinen tutkimus ja vauvojen tutkimus onkin osoittanut, että
musiikki aggressiivisen vietin johdannaisena voi
sekä pelottaa että rauhoittaa. Musiikki välittää myös
hoivaa ja rakkautta esimerkiksi äitien tuutulauluissa Eroksen oraalisena ilmentymänä.1 Musiikki ja
äänet assosioituvat varhaisiin hoivan kokemuksiin
ja siinä tapahtuviin luontaisiin jännitteisiin (Stern
1985; Sinkkonen 1997; Trevarthen 2011): vauva itkee, tuskastuu, kiihtyy nälkäänsä, mutta rauhoittuu,
kun äiti tulee ja antaa rintaa tai tuttipullon. Äidin
syli ja rauhallisuus äänten painoissa, lempeä puhelu
lapselle ja lapsen heijaaminen vaivuttavat kylläisenä ja tyytyväisenä uneen. Musiikin äänet ja soinnit ovat samankaltaisia tyydyttäen hyvin varhaisia
ei-sanallisia kokemuksia, joilla on myös ruumiillinen vastaavuutensa endorfiinin lisääntyessä ja kivun
vähetessä elimistössä musiikin kuuntelun tai tekemisen (harrastaminen, soittaminen, laulaminen jne.)
myötä (Rechardt 1987; Kreutz, Quiroga Murcia &
Bongard 2013; Christensen 2019).

Varhaisen vuorovaikutuksen
kommunikaatio
Äidin puhe ja laulaminen vievät vauvaa kohti
sanojen ja symbolien maailmaa. Vauva alkaa itsekin
jokellella kommunikoivasti ja jopa soittaa ja tehdä
rytmisiä tanssiliikkeitä, jos lapsi on saanut olla musiikillisessa ympäristössä. Äidin ja lapsen välistä
vuorovaikutusta on kuvattu ”hyvinvoinnin tanssiksi” (Mallock & Trevarthen 2000). Vuorovaikutuksessa on havaittu musiikillisia piirteitä äidin ja lap-
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sen virittäytyessä vastavuoroisesti toistensa eleisiin,
ilmeisiin ja ääniin (Trevarthen 2011). Tässä äiti ja
lapsi vaikuttavat käyttävän sekä auraalista että oraalista kommunikointia. He kuuntelevat ja panevat
merkille vastavuoroisesti toistensa tunteita, affekteja ja liikkeitä. Daniel Stern (1985) on kirjoittanut
näihin kokemuksiin liittyvistä vitaaliaffekteista ja
amodaalisista tunteista. Äiti liikkuu lapsen tunteiden mukana sopeuttaen omaa kommunikointiaan ja
sanojaan vauvan eleiden ja toiminnan mukaisesti.
Äiti lukee vauvan ruumiillista toiminnan kieltä pyrkien peilaamaan sitä.
Tätä varhaista vuorovaikutusta havainnoimalla saatua tietoa on sittemmin alettu soveltaa osana
psykoterapiaa ja psykoanalyysia, jossa terapeutti/
analyytikko on ikään kuin äiti ja potilas ikään kuin
lapsi (BCPSG 2010). Terapeutti voi liikkua potilaansa tunteiden mukana ja tulkita niitä toiminnallaan ja sanoillaan, jolloin terapeutti ei rekonstruoi
potilaan sanomaa kielellisesti, vaan tulkitsee tilannetta tässä ja nyt -hetkissä tapahtuvina yhteisinä
kohtaamisen hetkinä ruumiillisen kielen ja affektien avulla. Tutkijat kuvaavat tätä ”jonakin enemmän”, proseduraalisen muistin alueella tapahtuvana
ymmärtämisenä ja tulkintana. Rekonstruktiiviset
geneettiset tulkinnat tapahtuvat heidän mukaansa
deklaratiivisen muistin ja kielen alueella. Potilaan
tai lapsen tunteiden ja affektien mukana liikkuminen edellyttää analyytikolta aktiivista eläytymistä
kuulemaansa ja myös aiempaa aktiivisempaa roolia työssään. Hänen täytyy tunnistaa sekä sanojen
ja tunteiden rytmiä että niiden ilmaisua. Analyytikot ovatkin löytäneet musikaalisuutta potilaiden
assosiaatioista ja verranneet työtään jazz-musiikissa
tapahtuvaan improvisaatioon (Etchegoyen 1991;
Rayner 1992; Knoblauch 2000; Rose 2004; Nagel
2013; Piha 2017).
Donald W. Winnicott (1971) kirjoitti äänistä ja
musiikista vauvan ensimmäisinä leikkeinä ja siirtymäobjekteina. Hänen mukaansa vauvan ja objektin
välille muodostuu potentiaalinen tila, jossa yksilöityminen ja eriytyminen tapahtuvat. Äänet ja jokeltelut ja niihin liitetyt tunteet ovat suhteen luomista

1   Evoluution näkökulmasta musiikkia voidaan tutkia ja verrata esimerkiksi lintujen lauluun ja muidenkin eläinten ääntelyyn.
Myös eläimet käyttävät erilaisia ääniä, kun ne varoittavat, uhkailevat, rauhoittavat ja kosiskelevat lajikumppaneitaan (Lehtonen 1996,
26).
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maailmaan, ”Toiseen”. Objektin käyttämisen avulla
lapsi eriyttää ja ylläpitää mielikuvia itsestä ja äidistä. Potentiaalisen tilan syntymiseen liittyy äidin ja
perheen huolenpito lapsesta ja tunteiden kannatteleminen. Myös Winnicottin havaintoja ja teorioita on
alettu soveltaa psykoterapiaan ja musiikkiterapiaan
(Lehtonen 1996; Ahonen-Eerikäinen 1998; Alanne
2010; 2014; De Backer & Sutton 2014; Levinge
2016; Hannibal 2019). Hänen näkökulmastaan musiikki on mahdollista nähdä itsessään merkityksellisenä, varhaisesta vuorovaikutuksesta ja itseyden
kehityksestä lähtöisin olevina sanattomina merkityksinä ja kokemuksina. Musiikki ja taide voidaan
ymmärtää terveyttä ja hyvinvointia sekä psyykkistä työskentelyä edistävänä toimintana. Niillä on
psyykkinen tulkittavissa oleva mieli, mutta ne eivät
ole pelkästään primitiivistä ja regressiivistä ilmaisua, kuten psykoanalyysin alkuvaiheiden viettiteoria ja ego-psykologia ne omista lähtökohdistaan
käsittivät.

Presentaationaalinen ja representaationaalinen kokeminen
Myöhempi psykoanalyysi ja objektisuhdeteoria
ovat tutkineet enemmän preoidipaalista psyykkistä
kehitystä ja siihen liittyvää varhaista vuorovaikutusta. Freudin tutkimus painottui myöhempiin kehitysvaiheisiin, mikä saattaa osaltaan selittää sitä, että
Freudin oli vaikeata nauttia musiikista. Musiikki liikutti häntä, mutta hän ei ymmärtänyt miksi. Musiikki ja taide välittävät emotionaalisia ja affektiivisia
kokemuksia ja elämyksiä, jotka ovat luonteeltaan
abstrakteja ja sanattomia (Henry 1988). Tämä kokeminen muistuttaa varhaista sanatonta kokemuksellista elämysmaailmaa, joka ei ole kielellistä eikä
siten suoranaisesti kielen avulla tavoitettavissa. Taiteen ymmärtämisessä ollaan presentaationaalisen
ja representaationaalisen kokemisen rajapinnalla.
Tämä abstrakti kokeminen on perustavalta laadultaan esi-intentionaalista, ei-sanallista kokemista
eikä siten vaadi kieltä tai rationaalisuutta sen merkityksen avautumiseksi. Freud ajoi itsensä älylliseen
umpikujaan yrittäessään tavoittaa järkeilemällä taidekokemuksen merkitystä. Luultavasti hänen oma
psykoanalyyttinen teoriansa ja tieteellinen käsityk-
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sensä (representaatio) aiheuttivat osaltaan ymmärtämättömyyttä suhteessa musiikkiin ja taiteeseen
(Alanne 2014).
Taidekokemuksen sanallinen analyysi on
luonteeltaan representaationaalista. Kokemuksen
representaationa kielellinen kuvaus musiikista esimerkiksi iloisena tai surullisena viittaa samanaikaisesti itse kokemukseen, musiikin elämyksellisyyteen ja sen herättämään tunteeseen (presentaatio)
sekä sen aiheuttaman tunteen kategoriseen merkitykseen ”ilo” (representaatio). Charles Darwin
(1872) havaitsi kategoriset tunteet tutkiessaan lajien
kehitystä ja ihmisen ilmeitä. Ihmisen tai eläimen
ilmeissä hurjistunut ilme on aggression kuvana representaatio. Vastaavasti musiikki ja esimerkiksi
sen yhteydessä tapahtuva tanssi antavat tunteille ja
elämyksille dynaamisen muodon fyysisinä ääninä,
liikkeinä ja ilmauksina, joilla ne representoivat taiteen avulla merkitystä ja kokemista. (Langer 1953;
Alanne 2014; 2019; Snape 2020.)
Osa musiikin, tanssin ja kuvan abstraktia elämyksellisyyttä vastaavaa hermostollista funktionaalista rakennetta ovat ns. peilisolut. Ne löydettiin
aluksi tutkittaessa apinoita, jolloin havaittiin, että
kun toinen apina nosti kätensä, niin toisessa apinassa heräsi vastaavan kaltaisia aivovasteita tämän vain
katsoessa toisen käden nostamista. Sen jälkeen vastaava peilisolujen toiminta on pystytty osoittamaan
liikkeen, kasvon ilmeiden, tunteen, äänen, kuvan ja
rytmin osalta myös ihmisillä (Mukamel, Ekstrom et
al. 2010; Gallese 2011). Osana hermoston ja mielen
synkronisaatiota ja peilausjärjestelmää musiikki ja
sen rytmi voivat vakavasti muistisairaalle ihmiselle toimia ikään kuin aivojen kainalosauvoina (Rose
2004). Musiikki vaikuttaa yhdistävän aivoissa hermoston osia, jolloin ihminen voi ainakin hetkellisesti toimia, laulaa, puhua ja muistaa laulun sanoja
sekä kokea niihin liittyviä tunteita. Parkinson-potilaille musiikki aktivoi heidän liikehermostoansa,
jolloin soitettaessa musiikkia tai laulettaessa heille
heidän liikkumisensa onnistuu paremmin. Pelkästään puhumalla dementoituneen ihmisen muistot
ja toimintakyky eivät välttämättä palaa edes hetkellisesti, mutta nimenomaan musiikki saa hänet
olemaan mukana tässä ja nyt -hetkessä. Nähdessään
kuvan tai kuullessaan äänen, kuten maalauksen tai
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musiikkia, ihmisen aivot esi-intentionaalisesti tunnistavat ja tulkitsevat havaintoa. Traumatisoituneen
ihmisen aivot menevät kovista äänistä taistele-pakene -tilaan, stressiin ja lamaannukseen. Univormu
voi näköhavaintona valpastuttaa esimerkiksi kidutuksen uhria samankaltaisesti. (Zeki 1999; Solms &
Turnbull 2000; Swallow 2002; Alanne 2010; 2019b;
Christensen 2019.)
Kieli voi vastaavalla tavalla assosioitua erilaisiin kokemuksiin ja tunteisiin psykoterapiassa.
Psykoanalyysissa vapaat assosiaatiot, sen sisältämä
puhe, sanat, mielikuvat ja muistot ovat representaatioita niitä vastaavista kokemuksista. Sanallinen kielikuva tai muisto ei itsessään ole tapahtuma, johon
muisto viittaa, vaan sen representaatio. Traumaattiseen mielikuvaan voi liittyä affektiivista pelkoa ja
ahdistusta, mikä voi olla luonteeltaan puristavaa
ja lamauttavaa sanatonta kokemista. Silloin voidaan ajatella kokemuksen olevan luonteeltaan presentaationaalista; tämänhetkisyydessä itsen kautta
koettua tunnetta ja tietoisuutta siitä (pathos). Tunteita voidaan pitää myös aivojen toiminnan tai tiedostamattoman herättäminä representaatioina. Kokemuksellisesti ja havainnollisesti silloin on kyse
vastavuoroisesta prosessista, jossa ulkopuoliset havaintokohteet, musiikki, kieli, kulttuuri, taide jne.,
herättävät hermostollisia vasteita, kokemuksia, elämyksiä ja erilaisia havaintojen tulkintoja. Fenomenologisessa mielessä ihmisellä on mielen rakenteessaan esiymmärtäneisyyttä kielestä, ajatuksista,
kulttuurista ja taiteesta, mutta sellaisenaan niitä ei
aivoista löydy. Jotkut kirjoittajat tuntuvat ajattelevan, että kulttuurin ja taiteen merkitys konkretisoituu, materialisoituu ja samalla redusoituu aivojen
ja hermoston toimintaan. (Zeki 1999; Stern 2010;
Tuohimetsä 2019). Kyse on kuitenkin ruumiillisen
kokemuksen avaamasta representaationaalisesta kokemisesta ja hermostollisen dynamiikan vasteista
erilaisille havainto- ja aistiärsykkeille ja mielteille.
Kokemus musiikista, kielestä ja kulttuurista toteutuu ja saa merkityksensä toisenlaisen situationaalisen ulottuvuuden, ihmisen tajunnallisuuden, alueella (Heidegger 1927; Rauhala 2009; Alanne 2010).

Psykoanalyyttinen Psykoterapia 16

Kieli, musiikki, kertomuksellisuus
ja tiedostamaton
Myös Ludwig Wittgenstein (1999, §531, §534,
§536) huomasi musiikin, kielen ja ilmeiden representaationaalisuuden. Kieli antaa muodon ja merkityksen esimerkiksi runolle siten, että siinä olevia
sanoja ei voi vaihtaa toisiin samaa tarkoittaviin.
Christopher Bollas (2013) on tutkinut kiinan kieltä
ja runoutta, jossa runo ja kieli yleisestikin tulkitaan
aina itsekokemuksellisesti. Siten kielikin voi sisältää nonverbaalisia presentaationaalisia merkityksiä
esimerkiksi äänenpainoina. Nämä kieleen lomittuneet presentaationaaliset ainekset muuntavat ilmaisun representaationaalista merkitystä. Sanojen
representatiivisen merkityksen muuntuminen voi
ilmetä, jos esimerkiksi sanoo kovalla äänellä toiselle ”TERVE!” tai ”VAI NIIN”. Silloin sinänsä
neutraali ja positiivinen kielellisen ilmaisun merkitys voi kääntyä päinvastaiseksi, jos se esitetään
paatokselliseen sävyyn tai kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Tämän lukija/kuulija voi tavoittaa esimerkiksi runossa omien kokemustensa representaatioiden
kautta. Niihin hänellä on kokemuksellinen vastaavuus presentaatioina, mutta ei todellista asiallista ja
historiallista vastaavuutta omassa kokemuksessaan,
koska hän lukee tekstin vasta ensimmäistä kertaa.
Toisella ja kolmannella luennalla tekstin/musiikin
vaikutus muuttuu; joskus se avautuu paremmin, tulee ymmärrettävämmäksi tai sitten se ei enää tunnukaan merkitykselliseltä, hauskalta tai sävähdyttävältä. Itsekokemuksellisen luonteensa vuoksi jokainen
teksti, runo, musiikki ja laulu on aina ainutkertainen
representaatio, joka ei toistu enää koskaan samanlaisena. (Bollas 2013; Alanne 2019b.)
Sanottu ja soitettu, vaikka se olisikin mekanisoitu äänitteiksi, kuviksi, teksteiksi ja nuoteiksi, on
ajassa ja olemisessa alati liikkuvaa kokemista, jossa
maailma avautuu (Heidegger 1935/1936, 44–46).
Sen esittävyys tulkitaan uudelleen omien kokemusten, aikomusten ja ruumiillisuuden kautta. Esittävyyttään ja avautuvuuttaan vasten se voidaan ymmärtää oman olioluonteensa mukaisesti suhteessa
historiaan, materiaaleihin ja kulttuuriin. Jos ajatellaan esimerkiksi Ludvig van Beethovenin sävellystä
Oodi ilolle Friedrich Schillerin (1786) runoon, me
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emme voi tietää, miltä se kuulosti säveltäjän itsensä
musikaalisissa mielikuvissa ja toiveissa. Hard rock
-yhtye Rainbown ja kitaristi Ritchie Blackmoren
(1981) sovitus Difficult to Cure slidesähkökitaralle
on jotakin, mitä Beethoven itse ei voinut ajatella säveltäessään teosta vuosina 1822–1824. Oodi ilolle
on valittu Euroopan unionin musiikilliseksi tunnukseksi. Beethoven ei itse ajatellut valjastaa teostaan
poliittisen liikkeen symboliksi, vaikka hän olikin
valistusajan säveltäjä, joka pyrki runon mukaisesti
ja Ranskan vallankumouksen ihanteiden kannattajana kuvaamaan iloa ja tasa-arvoisten ihmisten
ystävyyttä. Kappaleen tunnelman voidaan ainakin
jälkikäteen tulkita symboloivan valistuksen ajan
edistyksen ja yleisten ihmisoikeuksien henkeä.
Klassisen musiikin esittäminen eri instrumenteilla, kuin
säveltäjä on tarkoittanut, tuo sävellyksen uuteen valoon, jossa
se avautuu uusille sukupolville.
Postmoderni tulkinta, tyylisuunnan ja ilmaisun muuttaminen
rockiksi, luo vuoropuhelun kahden musiikkikulttuurin ja suuntauksen välille ilman ristiriitaa.
Teoksen narratiivinen luonne
progressiivisena rock-sovituksena ja instrumentaaliesityksenä
ei varsinaisesti muutu, vaikka se
tuokin siihen uutta ilmaisua, voimaa ja huumoria. Sävellyksen representaationaalista luonnetta ja tulkintaa ei ole muutettu esimerkiksi
mollisävyiseksi ilottomaksi kannanotoksi ja meteliksi, jossa sävelen sointi, melodia ja rytmi lamaantuisivat ja pirstoutuisivat jonkinlaisena epätoivon,
hädän ja kauhun presentaationaalisena ilmaisuna.
Tunnetusti tähän tapaan Jimi Hendrix käsitteli sähkökitaralla Yhdysvaltain kansallislaulua The Star
Spangled Banner (1814) Woodstockissa 1969 ilmaisten omia ja sukupolvensa tuntoja aikakaudesta,
johon liittyi väkivaltaa, rasismia ja Vietnamin sota.
Elokuvaohjaaja Stanley Kubrick (1971) rikkoi myös
Beethovenin musiikin narratiivin käyttäessään sitä
julman väkivallan taustamusiikkina elokuvassaan
Kellopeliappelsiini. Epäsymmetrinen estetiikka luo
kuvaan, musiikkiin ja narratiiviin outoa jännitettä ja

”

unenomaista kauneutta, jossa väkivalta ja barbarismi näytetään taiteen luomien representaationaalisten vastakohtien keinoin, joilla katsojan kokemusta
hämmennetään tarkoituksellisesti.
Jürgen Habermas (1968; 1971) on kuvannut
psykoterapiaa itsetutkiskeluna, jossa syntyy kertomus itsestä. Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa
tai psykoanalyysissa potilas pyrkii sanoittamaan
kokemuksiaan vapaan assosiaation avulla. Potilaalle ja terapeutille muodostuu tästä potilaan puheesta
ja sen ilmaisemasta tiedostamattomasta sekä jaettua
kertomuksellisuutta että yhteistä kieltä. Habermas
vertaa potilaan tuottamaa puhetta tekstiin, joka voi
alkuun näyttäytyä erilaisina irrallisina tekstin palasina ja sanoina. Terapeutti liittää tulkinnoillaan yhteen
asioita, joita hän ymmärtää potilaan kokemuksista ja elämänhistoriasta, mutta joista potilas
ei itse ole vielä tietoinen. Sitä,
mitä ei sanota, mihin ei päästä
käsiksi kokemuksellisesti, mitä
ei tiedetä, Habermas nimittää
tiedostamattomaksi. Nämä ovat
aukkoja sanoissa, asioissa ja
kokemuksissa, joille potilas ei
löydä sanoja tai yhteyttä. Habermasin hermeneuttisessa tulkinnassa psykoanalyysista tiedostamatonta voidaan ymmärtää
puhutun kielen alueina, jotka
eivät vielä ilmene representaatioina ja tiedostumisen kohteina.
Assosiaatiot voivat olla tämänhetkisyydessä
tapahtuvaa presentaationaalista molemminpuolista kokemista. Terapeutti liikkuu potilaan tunteiden
mukana, kannattelee, säilöö ja hautoo niitä, jotta
ne voisivat saada sekä potilaassa että terapeutissa
representaationaalisia vasteita ja muuntua kielellisiksi ilmaisuiksi. Esimerkiksi psykoottinen puhe on
epäselvää ja hajanaista. Sen syy-yhteydet ja viittaavuudet ilmentävät tiedostamatonta. Se vaikuttaa sekavalta, ja siitä on vaikeaa saada kiinni. Vähitellen
terapeutti ja potilas voivat yhdessä jäsentää, koostaa
ja tulkita potilaan sanoittamaa, jolloin se voi aueta
potilaalle ja saada uuden merkityksen esimerkiksi
näkökulmana potilaan harhamaailmaan. Sanoitta-

Freud ajoi itsensä älylliseen
umpikujaan yrittäessään tavoittaa järkeilemällä
taidekokemuksen
merkitystä.

12

Psykoanalyyttinen Psykoterapia 16

maton ja kaoottinen tulevat ymmärrykseen pyrkivässä kohtaamisessa ja vuoropuhelussa sisälletyiksi
ja samalla ne muuntuvat representaatioiksi. Bion
(1962) on kirjoittanut tiedostamattomien, ruumiin
ja mielen rajapinnoilla somaattisina tuntemuksina
ja oireina ilmenevien, beta-elementtien muuntumisesta alfa-elementeiksi terapeuttisessa suhteessa
tapahtuvan sisällyttämisen myötä. Tässä asioiden ja
kokemusten mielellistämisessä ja sanoittamisessa
myös potilaan sisällyttämiskyky (alfa-funktio) kehittyy.
Bionin teorialla on vastaavuutta musiikin ja
taiteen elämykselliseen kokemiseen. Representaatiot voivat olla uusia ajatuksia, mielikuvia ja oivalluksia, jotka usein voidaan pukea sanalliseen
muotoon mieleen tulevina muistoina ja kokemuksina esimerkiksi lauluista tai unista. Kun terapeutti
ja potilas saavat käsityksen jostakin asiasta, se on
presentaationaaliseen kokemukseen tai asiaan kiinni pääsemistä oman kokemuksen kautta. Siihen potilaalla ei ole välttämättä aiempaa kosketuspintaa
omien kokemustensa piirissä, jolloin syntyvä kokemus on uusi. Sillä ei ole aiempia representaatioita.
Tämä mahdollistaa ns. korjaavan tai korvaavan kokemuksen syntymisen psykoterapiassa, joko kielen
alueella tapahtuvan sanallisen tai esteettisen alueella tapahtuvan ei-sanallisen kokemisen välityksellä.
Esteettisen alueella tapahtuvan ei-kielellisen korjaavan kokemuksen on loogisesti tapahduttava presentaationaalisesti, koska aiempaa representaatiota ei
ontologisesti ole.
Freudin (1917, 317) käsite jälkikätisyys
(Nachträglichkeit) kuvaa kokemusta, jonka alkuperä on jotain aiempaa ihmisen elämässä tapahtunutta,
mutta mikä saa varsinaisen representaationsa vasta
myöhemmin potilaan elämässä, kun tämänhetkinen
kokemus yhdistyy menneisyydessä tapahtuneeseen.
Musiikillisessa ja taiteellisessa kokemisessa on tässäkin mielessä jotakin samankaltaista psykoterapeuttisen tilanteen kanssa. Eläytyvä ja samaistuva
musiikin kuuntelu voi yhdistää uudella tavoin aiempia kokemuksellisia representaatioita esimerkiksi
ilosta, surusta ja rakkaudesta. Silloin voi syntyä itsekokemuksellisia, teokseen kirjoittamattomia merkityksiä, jotka ovat yksinomaan kuulijan mielessä ja
2  

kokemuksissa eivätkä suoranaisesti taideteoksessa
ja kulttuurissa. Psykoterapiassa voidaan kokea oltavan sen äärellä, mikä on saanut jo alustavaa muotoa
kielen avulla, mutta mistä ei olla vielä täysin tietoisia. Suomen kielen etymologiassa sana ”käsite”
sisältää sanan ”käsi”. Se on myös sisäänrakennettuna sanaan ”käsittää”. Kun tapahtuu käsittämistä,
jostakin tiedostamattomasta asiasta saadaan silloin
”kiinni”, kuten myös suomen kielessä sanotaan
(”sain kiinni”), ja samalla siitä muodostuu käsitys
eli representaatio jostakin.2 Psykoanalyyttisessa
kontekstissa tämä tarkoittaa jonkin tiedostamattoman tai esitietoisen tulemista tietoiseksi. (Alanne
2010; 2014; 2016: 2019b.)
Musiikki psykodynaamisena ilmiönä liikkuu tiedostamattoman, tietoisen ja esitietoisen kokemuksen alueella ja luo yhteyksiä niiden välille.
Tämä ilmenee myös aivotoiminnassa. Musiikki palauttaa mieleen muistoja ja sanoja sekä saa ajatukset
ja tunteet ainakin hetkellisesti rauhoittumaan. Aivot
aktivoituvat esi-intentionaalisesti musiikillisessa ja
taiteellisessa kokemisessa mielen avautuessa muodoille, liikkeelle, rytmille, melodioille ja tunteille.
Kyyneleet ”tietävät” paatoksellisesti itsekoetun ja
ruumiillisten aistimusten perusteella kohtaamamme
kivun tai surun ennen kuin olemme mielessämme
rakentaneet havainnoista kielellistä representaatiota. Musiikin terapeuttiseen vaikutukseen liittyy siten
niin hyvien kuin huonojenkin muistojen heräämisen
mahdollisuus. Jokin epäselvä kokemus ahdistaa ja
luo sekavuutta, jolloin musiikillinen kohtaaminen
voi rauhoittaa ja tuoda selvyyttä tähän hetkeen.
Jokin ahdistava nuoruuden muisto voi kytkeytyä
ja purkautua turvallisen presentaationaalisen kokemisen ja kohtaamisen myötä, vaikka kognitiivisen deklaratiivisen muistin mukaisesti asiaa ei voi
enää kertoa. (Alvin 1965; Zeki 1999; Rose 2004;
Stern 2010; Alanne 2010; 2011; 2014; 2016; 2019b;
Christensen 2019.)

Englannin kielessä on ilmaisu ”I got it”, mikä voi myös tarkoittaa saamista ja ymmärtämistä.
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Kriittinen teoria, psykoanalyysi ja
musiikki
Habermasin (1968) mukaan kriittisen itsetutkiskelun myötä ihminen voi päästä kiinni omaan kokemukseensa ja tunteisiin, jotka hän on torjunut tai
sivuuttanut mukautuessaan toisten tarpeisiin. Hän
voi vapautua esimerkiksi yhteiskunnan ja perheen
hänelle asettamista vaatimuksista ja paineista, jotka
ahdistavat häntä ja joiden vuoksi hän kärsii. Psykoanalyyttinen työskentely on Habermasin mukaan
kriittisen teorian luomista itsestä kielen avulla. Siinä omat käsitykset itsestä puhutaan auki oraalisena
tienä tiedostamattomaan. Väärän minuuden, joka
on muodostunut mukautumalla toiseuteen ja sen
mukaisiin pakottaviin representaatioihin, on mahdollista muuntua uudeksi totuudenmukaisemmaksi
käsitykseksi itsestä, jota ei tarvitse väistellä tai paeta
edes kriittisyyden avulla. Ihminen voi nähdä itsensä
ja taustansa uudelta pohjalta myös silleen jättämisen
(Gelassenheit, Releasement) myötä. Siinä ulkoapäin
tulevat representaatiot lakkaavat vääristämästä ja
etäännyttämästä subjektiivista ihmisenä olemisen
kokemusta ja käsitystä itsestä esimerkiksi huonompana kuin muut. Tämä voi tapahtua pohdiskelevan
ajattelun ja avoimuuden säilyttämisen salaisuudelle antamien erilaisien näkökulmien avulla itsestä.
(Heidegger 1959; Alanne 2019a.)
Henry (1999) kirjoittaa elämän puheesta. Elämä puhuttelee ihmistä itsekokemuksena (pathos)
mm. kielessä, taiteessa, luonnossa, urheilussa ja
erotiikassa, jolloin niiden subjektiivinen merkitys
aukeaa ruumiin, aistien ja omien aiempien kokemusten myötä. Psykoanalyysissa kieli herättää kokemuksia ja mielikuvia, jotka potilas ja analyytikko
voivat tavoittaa kokemustensa kautta ja antaa niille
merkityksiä. Tämä kieli on äänien muodostamaa
puhetta, joka on auraalinen tie tiedostamattomaan.
Äänet ovat elämän ääniä, kielen sisältämiä affekteja,
jotka näyttäytyvät pieninä tai isoina äännähdyksinä,
äänenpainoina, hiljaisuutena, kyyneleinä, ilmeinä ja
eleinä osana psykoterapeuttista keskustelua ja transferenssia. Niiden kohtaaminen ja kuuleminen voivat
musiikin ja taiteen tavoin herättää merkityksiä, jotka eivät ole kielellisesti ilmaistavissa tai ilmene litteroidussa tekstissä esimerkiksi osana psykoterapia-

tutkimusta. Tässä mielessä psykoterapian tutkimus
voisi hyödyntää jonkinlaista musiikillisen notaation
tai merkkijärjestelmän kaltaista menetelmää, jolla
voitaisiin signifioida puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen implisiittisesti sisältyviä tunteita ja kokemuksia, jotka antavat sanoille merkityksiä. Kokemukset
voivat olla kieleen sisältyneitä ”pirskahduksia”,
”ärähdyksiä”, ”herkistymisiä”, ”pyrähdyksiä”, jotka jo kielellisessä rakenteessaan viittaavat onomatopoeettisesti vitaalisiin kokemuksiin. (Stern 2010;
Piha 2017; Alanne 2019b).
Kieli vaikuttaa konkretisoivan ja käsitteellistävän esi-intentionaalista presentaationaalista kokemista, joka ilmenee samankaltaisena dynamiikkana
musiikillisessa ja taiteellisessa ilmaisussa. Nämä
kokemukset ja niiden saamat merkitykset ovat saavutettavissa niin psykoanalyysin vapaan assosiaation kuin taiteellisen ilmaisunkin keinoin esimerkiksi
musiikkia improvisoimalla, jolloin ihminen voi tulla
tietoiseksi tunteistaan ja ajatuksistaan kriittisen teorian kuvaamalla tavalla (Alanne 2014). Musiikin ja
taiteen puhuttelevuuden avulla ihminen voi kohdata
ja ilmaista esimerkiksi omia herkkiä ja haavoittuneita puoliaan, jotka ovat voineet jäädä lymyämään
kielen ja älyllisyyden alle. Ihminen voi löytää taiteen avulla uusia elävöittäviä puolia itsestään ja
ymmärtää transsendentaalisesti, itsen ja kielen rajat ylittävästi, elämäänsä, olemassaoloaan ja kokemaansa.
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