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elokuvasta Aistien valtakunta

Tämä ranskalais-japanilainen draamaelokuva elokuva on vuodelta 1976 ja 
Nagisa Oshiman ohjaama. Elokuva kuvaa mielestäni hyvin perversioiden 
konkreettisuutta ja pakottavuutta, joten valitsin sen vinjetiksi. Elokuva 
perustuu tositapahtumiin; vuonna 1936 Tokion kaduilta löytyi Sada Abe -
niminen nainen harhailemasta  irtileikattu penis kädessään. Elokuva jäi 
sensuurin kynsiin lukuisissa maissa, ja Japanissa siitä ei vieläkään ole 
esitetty sensuroimatonta versiota. Suomessa se oli kielletty epäsiveellisenä, 
kunnes sai esitysluvan 1979.  Elokuva sisältää pelkkää seksiä, ja kertoo 
Sadan  ja hänen isäntänsä Kichizon suhteesta. Sadan maaninen ja 
häikäilemätön halu Kichizoa kohtaan saa pariskunnan valtaansa, ja elokuva 
kuvaakin seksuaalisuutta aistien valtakunnan pakottavuutena, johon Sada ja 
Kichizo yhä syvemmin kietoutuvat. Lopulta halu alkaa saada traagisia  
piirteitä Sadan halutessa omistaa kokonaan Kichizon. Seksuaalisuus on 
sadomasokistista, ja loppua kohden Sadan ja Kichizon seksuaaliset aktit 
sisältävät kuristavan kuoleman uhkan ja uupuneen, alistetun Kichizon
(kuten myös sadistisen Sadan) orgasmi on saavutettavissa vain hetkeä 
ennen mahdollista kuristumista. Lopulta pakottava halu saa Sadan 
kuristamalla tappamaan masokistisesti kuolemalle alistuneen Kichizon, jotta 
pääsisi halustaan irti ja toisaalta saisi itselleen konkreettisesti halutun 
falloksen, irtileikatun peniksen, jota voitonriemuisesti lähtee maailmalle 
näyttämään.



• Perversio sanana tarkoittaa poikkeamaa  

• Freud ajatteli perversioiden ensisijaisesti olevan jotakin, mitä meissä kaikissa on 
sisäsyntyisesti olemassa ja ajatteli tien seksuaalisuuden ja sen kehityksen 
tutkimiseen löytyvän juuri sen erikoisuuksien tai poikkeamien kautta.

• Toisaalta perversiot ovat ennen kaikkea rajoittavia ja pakottavia 
kompensaatiotarpeita, toisaalta ne voidaan nähdä suojautumisena 
kastraatioahdistukselta ja oidipaalisilta toiveilta.  

• Perversion voidaan ajatella olevan keino selviytyä traumoista

• Sadomasokistisuus voidaan nähdä myös laajempana ilmiönä, joka koskettaa 
kaikkia ihmisiä jossain muodossa



• Freud näkee perversioiden olevan jotakin, mitä meissä 
jokaisessa on sisäsyntyisesti ja joka voi vaihdella 
intensiteetillään ja jota elämänkokemukset voivat lisätä 
meissä (Freud, 1905) 

• Perversioita tarkastellessaan Freud lähtee seksuaalivietin 
juurista ja lapsuuden seksuaalisuudesta. Freud ajatteli 
lapsen olevan ns. polymorfisesti perverssi, eli jo lapsessa 
on olemassa kaikenlaiset seksuaalisuuteen liittyvät 
osatekijät.  Seksuaalisuuden kehitykseen ja sen eri osiin  
Freud ajatteli parhaiten pääsevänsä kiinni sen 
erikoisuuksien kautta 

• Freud luokitteli poikkeavaa seksuaalisuutta objektin 
valinnan (object choice) ja tavoitteen (sexual aim) kautta. 



• Mikä oli Freudin mukaan suhde perversion ja neuroosin välillä
• Neuroosin tausta on seksuaalisessa halussa, joka sellaisenaan ei ole 

voinut tulla näkyviin ja on tullut torjutuksi tietoisuudesta.  Neuroottinen 
oire on tämä ristiriita. Neuroosi kertoo siis seksuaalisuudesta, joka on 
keskeneräisesti kehittynyt ja joka tulee esiin johdannaisissaan eli 
oireissa. Oireet olisivat perversioita, jos ne saisivat tulla esiin

• Perversio-käsitteen myöhempää määrittelyä ja neoseksuaalisuus Joyce 
McDougallin mukaan

• Traumaattisten kokemusten erotisointi on voimakas tapa suojautua ja 
selviytyä traumasta, jos vaihtoehtona on esimerkiksi psykoottisuus



• --

Perversioina McDougall pitää ainoastaan sellaisia erityisiä seksuaalisia
ratkaisuja, joissa ei oteta huomioon suhdetta erilliseen toiseen. Tällöin
partnerin toiveita tai mieltymyksiä ei oteta huomioon kuten esimerkiksi
tapahtuu lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä, raiskauksessa,
ekshibitionismissa ja voyerismissa tai nekrofiliassa. Nämä seksuaaliset teot
ovat länsimaissa laissakin tuomittavia tekoja.



- McDougall kuvaa lapsen seksuaalisuuden arkaaisia elementtejä
-Hän kuvailee äidin ja vauvan varhaisesta vuorovaikutussuhteesta ja
vauvan ensimmäisestä sensuaalisesta kohtaamisesta äidin kehon
kanssa nousevan lukuisia mahdollisuuksia psyykkisiin konflikteihin jo
siksi, että vauvan sisäiset impulssit eriävät aina ulkoisesta
todellisuudesta
-Vauvan maailmassa eroottiset ja aggressiiviset tuntemukset ovat
vielä erottamattomia. Ensimmäistä varhaista vaihetta voisikin
kuvailla oraalisuuteen viitaten myös kannibalistiseksi aikakaudeksi
-Vietit tulevat merkityksellisiksi vain äiti-vauva-dyadissa joka saa ne
elämään



• arkaaisia fantasioita mm. toisen syömisestä tai veren 
imemisestä, luhistumisesta ja myöhemmin vaara itsensä 
menettämisestä subjektiivisena yksilönä tai oman ruumin 
rajojen menettämisestä

• Kun aikuiseen seksuaalisuuteen tunkeutuu näitä arkaaisia 
fantasioita, seksuaalisuus ja rakkaussuhteet saattavat 
alkaa tuntua kastraation, annihilaation tai kuoleman 
uhalta yksilölle, ja nämä kauhut vaativat erityisiä 
ratkaisuja, jotta seksuaalisuus ja rakkaussuhteet voisivat 
olla yksilölle yleensä mahdollisia

• McDougall liittää siis neoseksuaaliset ratkaisut ja 
perversiot kantanäyn ”uudelleen keksimiseen”. 
Kantanäyllä tarkoitetaan lapsuudesta peräisin olevia 
mielikuvia vanhempien rakkauselämästä



• lasten kantanäkyfantasiat sisältävät 
pregenitaalisia sisältöjä eli fantasioissa 
kantanäky voi sisältää molemminpuoliseen 
virtsaamiseen, ulostamiseen tai anaalis-
eroottisuuteen  liittyviä vaihtamisia. 

• Jos nämä elementit jäävät integroitumatta 
aikuiseen seksuaalisuuteen, voivat nekin 
vaatia erityisiä  ratkaisuja myöhemmän 
seksuaalisuuden toteuttamiseen



• Oidipaalisessa vaiheessa lapset kohtaavat 
monia pettymyksiä ja mahdottomia toiveita, 
erityisesti toiveen olla molempaa sukupuolta 
ja omistaa sekä äidin että isän 
seksuaalielimet, koska ne yleensä 
symboloivat vanhempia ja heidän maagisia 
voimiaan. Näihin kateellissävytteisiin 
toiveisiin siirretään myös halu omistaa 
molemmat vanhemmat seksuaalisesti



• Janine Chasseguet- Smirgel on myös määritellyt 
perversion käsitettä laajemmin. Hän näkee perversion  
yhtenä ihmisen oleellisista tavoista ja keinoista, joilla 
ihminen yrittää työntää eteenpäin 
mahdollisuuksiensa rajoja ja olla asettautumatta 
todellisuuteen

• Stoller kutsuu perversiota eroottiseksi vihan 
muodoksi 

• Perversio muodostuu siis esimerkiksi kompensoimaan 
traumaattista kokemusta ja sen avulla voidaan kokea 
voitonriemua ja mielihyvää kauhun, vihan ja 
avuttomuuden sijaan. (Vesa Manninen)



Vinjetti: ote markiisi de Saden kirjasta 
Justine

•
• Vinjetti: ote markiisi de Saden kirjasta Justine
•
• Parhaan käsityksen markiisi de Saden kirjoista saa romaanista Justine. Se ilmestyi vuonna 1791, 

ja on perversioiden ensyklopedia, joka sisältää miltei kaikki seksuaalisuuden väkivaltaiset 
muodot. Justine tapaa mm. miehen, joka nauttii katsellessaan miten koirat raatelevat nuoren 
naisen, ja miehen, jolle suoritetaan suuseksiä samalla kun hän katselee, kun hänen vaimostaan 
lasketaan veret pois. Kirjan lopussa tavataan mies, jolle nautintoa tuottaa naisen pään 
katkaiseminen seksin aikana (Hänninen, Nummelin, Sisättö, 2008). Justine on kirjoitettu de Saden
ollessa vankilassa, ja voidaan nähdä myös yhteiskuntakritiikkinä vallanpitäjiä kohtaan.

•
• ” - Tämä kidutus on lempeämpi kuin voit kuvitellakaan, Thérèse, Roland sanoo. – Sinä tunnet 

kuoleman vain sanoinkuvaamattomana nautintona; tämän köyden hermomassoissasi aiheuttama 
puristus sytyttää tuleen hekuman elimet, se on tämän menetelmän varma vaikutus. Ja jos kaikki 
tähän kidutukseen tuomitut ihmiset tietäisivät, missä hurmiossa he kuolevat, he pelkäisivät 
vähemmän tätä rangaistusta minkä he saavat rikoksistaan ja syyllistyisivät niihin useammin ja 
paljon luottavaisemmin. Lisäksi tämä on hienostunut toimenpide, Thérèse, kuristaa myös paikan, 
jonne aion tunkeutua, hän sanoo työntyessään rikolliselle tielleen joka hänenlaiselleen roistolle 
on niin arvokas. – ja se taas kaksinkertaistaa minun nautintoni.”



• Michael Parsons määrittelee näin: perversio on 
vastavuoroisuuden välttelyn seksualisoituminen

• sadomasokistista suhtautumista voidaan tarkastella myös 
kokonaisvaltaisesti vuorovaikutuksen häiriintymisenä.

• Novickit kuvaavat vuorovaikutusta psyykkisen itsesäätelyn 
avoimina ja suljettuina järjestelminä, jossa erityisesti 
suljettuun itsesäätelyjärjestelmään juuttuminen 
merkitsee sadomasokistista suhteessaolon tapaa (Novick
& Novick, 1991). 

• Sadomasokistisuuden kuvaaminen vuorovaikutuksen 
häiriönä tai defenssinä auttaa ymmärtämään sitä 
laajuutta, jolla sadomasokistisuus voi ihmisen elämää 
koskettaa



• Joyce McDougall toteaa psykoanalyyttisellä matkalla 
usein saavutettavan askeleita kohti rikkaampaa 
seksuaalisuutta ja intiimimpiä ihmissuhteita, mutta 
toteaa, että jos näin onnekkaasti ei käykään, olisi 
verrattavissa kastraatioon riistää ihmiseltä ainoa 
keino toteuttaa seksuaalisuuttaan, ja enemmänkin; 
seksuaaliset ratkaisut palvelevat usein psyykkistä 
henkiinjäämistä  ja koko subjektiivisen identiteetin 
olemassaoloa (McDougall, 1995.)

•
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