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1. JOHDANTO 

 
Tämän tutkielman tavoitteena on Stephen Kingin romaanin Pet Sematary (1983) synnyttämän 

kauhun emootion tutkiminen. Tutkimusongelmanani on erityisesti romaanissa esiintyvien 

pahojen lasten eli Gagen ja Zeldan yleisössä herättämien mielikuvien emotionaalisen 

vaikutuksen arvioiminen. Lähestyn ongelmaa kolmessa osassa: tarkastelen Gagea ja Zeldaa 

emootion objekteina ensin Noëll Carrollin (1990) valossa minkä jälkeen siirryn hyödyntämään 

Tero Eljas Vanhasen (2016) näkemyksiä ja lopuksi tutkin vielä hahmoja James Phelanin 

eettisessä ympäristössä. 

 Aloitan tutkimukseni Pet Semataryssa esiintyvien epäluonnollisten 

henkilöhahmojen tarkastelemisella Noëll Carrollin kauhugenrestä laatiman analyysin pohjalta. 

Teoksessaan The Philosophy of Horror (1990) Carroll luonnostelee kauhun teoriaa 

kiinnittämällä huomiota sekä genren synnyttämiin emootioihin että sen rakenteellisiin 

ominaispiirteisiin. Carroll esittää, että kauhuteoksen tarkoituksena on herättää taidekauhun 

emootiota yleisössä ja että kauhukertomus sisältää sisäänrakennetut ohjeet siitä, miten lukijan 

tulisi siihen reagoida. Carrollin mukaan nämä ohjeet näkyvät etenkin kertomusten 

ihmishahmojen reaktioissa tarinamaailmassa kohtaamiaan hirviöitä kohtaan. Hän esittää, että 

kauhugenren hirviöiden tulee aina herättää sekä kauhua että kuvotusta ollakseen taidekauhun 

tuotteita. Carrollin näkemystä noudattaen tarkastelen jokaista Pet Semataryn muutoin realismia 

tavoittelevien henkilöhahmojen joukosta esiin nousevaa epäluonnollista hahmoa. Tutkin 

jokaisen hahmon kohdalla sen potentiaalista vaarallisuutta ja epäpuhtautta, ja päädyn 

esittämään, että romaanin epäluonnollisista hahmoista vain Gage ja Zelda kykenevät kauhun 

emootion synnyttämiseen.  

 Tämän jälkeen siirryn tutkimusongelmani toiseen osaan, ja hyödynnän Tero Eljas 

Vanhasen väitöskirjassaan Shock Tactics and Extreme Strategies (2016) tekemiä havaintoja 

emootioiden tutkimisesta ja ominaisuuksista. Vanhanen esittää, että fiktiivinen teos voi 

synnyttää emotionaalisia reaktioita niin tarinamaailman sisäisten kuin ulkoistenkin objektien 

avulla. Tarinamaailman sisäisiä emootion objekteja ovat hänen mukaansa henkilöhahmoja, 

kertojaa ja (sisäis)tekijää kohtaan koettujen empaattisten, sympaattisten ja antipaattisten 

reaktioiden lisäksi myös teoksen diskurssi ja juoni. Tarinamaailman ulkoisia emootion 
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objekteja ovat puolestaan teoksen konkreettinen materiaalisuus, sekä siinä esitetyt näkemykset 

ja argumentit. Vanhasen esimerkkiä noudattaen tarkastelen Pet Semataryn hirviöhahmojen 

lisäksi sen hyödyntämiä muita keinoja emotionaalisten reaktioiden synnyttämisessä saadakseni 

tarkan kuvan romaanin emotionaalisesta ulottuvuudesta. 

 Vanhasen jälkeen siirryn tutkimusongelmani kolmanteen osaan ja tarkastelen 

Gagen ja Zeldan lukijassa herättämää kauhua James Phelanin teoksessaan Experiencing Fiction 

(2007) esittämien havaintojen pohjalta. Phelan tutkii auktoriaalisen yleisön lukukokemukseen 

vaikuttavia piirteitä progression (narrative progression) ja kerronnan arvioinniksi (narrative 

judging) käsitteiden avulla. Progressiolla Phelan tarkoittaa tekstuaalisten ja lukijallisten 

dynamiikkojen muodostamaa synteesiä, ja hän katsoo progression ja lukijan muodostamien 

arviointien olevan merkityksellisimmät seikat lukukokemuksen muodostumiselle. Phelanin 

näkökulmaa hyödyntäen tarkastelen Pet Semataryn progressiota ja sitä, miten Gage ja Zelda 

kauhun emootion objekteina vaikuttavat yleisön lukukokemuksen eettisyyteen. 

 Lähestymistapani tutkimusongelmaani on kumulatiivinen eli hyödynnän 

jokaisessa uudessa osiossa edellisessä luvussa tekemiäni johtopäätöksiä sekä muovaten että 

täydentäen niitä. Luvussa 2 tarkastelen Pet Sematarya Carrollin valossa, luvut 3 ja 4 ovat 

puolestaan Vanhasen tutkimuksen innoittamia ja viimein luku 5 keskittyy Phelanin 

näkemyksiin. 

 Carroll ei määrittele käsitystään yleisöistä (audiences) toteamustaan ’I-as 

audience-member’ tarkemmin, mutta hänen kiinnostuksensa kauhuteosten ja yleisöjen välisistä 

normatiivisista suhteista viittaa Peter Rabinowitzin määritelmään auktoriaalisesta yleisöstä 

(authorial audience). Rabinowitzin mukaan auktoriaalinen yleisö on kirjailijan mielessään 

luoma hypoteettinen ideaaliyleisö, jolla on tarvittavat uskomukset, tiedot ja eettiset arvot 

teoksen täysivaltaiseen ymmärtämiseen (Rabinowitz 1977: 126). Puhuessani yleisöstä 

viittaankin nimenomaan auktoriaaliseen yleisöön, ja oletan selkeyden vuoksi myös Carrollin 

mieltävän käsitteen Rabinowitzin määritelmän mukaisesti. Lukijalla puolestaan tarkoitan verta 

ja lihaa olevaa todellista ihmistä, joka Rabinowitzin mukaan pyrkii samalle ymmärryksen 

tasolle auktoriaalisen yleisön kanssa (mt. 130). 
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2. HIRVIÖ KAUHUN KOHTEENA 

 
Noëll Carroll käsittelee teoksessaan The Philosophy of Horror (1990) kauhugenreä sekä sen 

emotionaalisten vaikutusten että rakenteellisten piirteiden valossa. Carroll esittää, että 

kauhugenren teoksiin on sisäänrakennetut ohjeet siitä, miten yleisön tulisi niihin reagoida. 

Hänen mukaansa genren teokset pyrkivät synnyttämään yleisössä kauhun emootiota, jonka 

piirteet näkyvät tavoissa, joilla teosten henkilöhahmot suhtautuvat hirviöihin. Hyödyntäen 

Carrollin teoriaa kauhun emootiosta tutkin tässä luvussa Pet Semataryn potentiaalisia 

hirviöhahmoja ja sitä, ovatko he romaanin kauhun emootion lähteitä.  

 

2.1 Taidekauhu lukijallisena ohjeena 
 
Teoksessaan The Philosophy of Horror (1990) Noëll Carroll tutkii kauhugenren emotionaalisia 

vaikutuksia ja keinoja, joilla nämä vaikutukset pyritään synnyttämään yleisössä. Carroll kutsuu 

lähestymistapaansa emootion kognitiivis/arvioivaksi teoriaksi [cognitive/evaluative theory] 

(Carroll 1990/2004: 71). Carrollin mukaan genren teokset on suunniteltu tuottamaan 

tietynlaista tunnereaktiota (affect), jonka hän olettaa olevan emotionaalinen tila. Carroll kutsuu 

tätä tilaa taidekauhun (art-horror) emootioksi (mt. 44). Taidekauhulla Carroll tarkoittaa fiktion 

synnyttämää kauhun emootiota ja erottaa sen luonnollisesta kauhusta (natural horror), jonka 

hän mieltää todellisen elämän tapahtumien aiheuttamaksi kauhun emootioksi (mt. 39).  

 Carrollin mukaan taidekauhu on emootio, jonka puitteet ovat nähtävissä 

kauhukertomuksen henkilöhahmojen emotionaalisissa reaktioissa tarinan hirviöitä kohtaan 

(Carroll 1990/2004: 65). Carroll esittää, että kauhukertomukset voidaan erottaa muista hirviöitä 

hyödyntävistä kertomuksista kuten saduista ja myyteistä sen perusteella, miten tarinamaailman 

ihmishahmot reagoivat kohtaamiinsa hirviöihin. Hänen mukaansa kauhuteosten ihmishahmot 

pitävät joukossaan kulkevia hirviöitä epänormaaleina, luonnon lakien vastaisina olentoina, kun 

taas esimerkiksi saduissa hirviöt nähdään osana tarinamaailman normia (mt. 45–47). Carroll 

väittää, että kauhukertomusten ihmishahmot kokevat hirviöt yleisesti käsittämättömiksi, 

epäpuhtaiksi ja kuvottaviksi (mt. 58). 

 Carroll olettaa, että taidekauhun emootio on ilmenevä emotionaalinen tila 

(occurrent emotional state) kuten vihanpuuska ennemmin kuin dispositionaalinen 

emotionaalinen tila (dispositional emotional state) kuten rakkaus (Carroll 1990/2004: 65). 

Carrollin mukaan ilmenevällä emotionaalisella tilalla on sekä fyysisiä että kognitiivisia 
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ulottuvuuksia (kts. lisää Carroll 1990: 65–69). Hän esittää, että emotionaalisessa tilassa 

oleminen vaatii aina jonkinlaista fyysisesti koettua agitaatiota, jonka on aiheuttanut 

uskomuksista tai ajatuksista koostuva vallitseva kognitiivinen tila. Kognitiiviset tilat puolestaan 

erottavat eri emootiot toisistaan. Toisin sanoen emotionaalinen tila koostuu fyysisistä 

tuntemuksista, jotka ovat objekteja ja tilanteita koskevien uskomusten ja arvioiden synnyttämiä 

(mt. 70–71). Carrollin ajatusta seuraten esimerkiksi vihanpuuska voi siis ilmentyä käsien 

tärinänä, joka on aiheutunut pelin häviämisen synnyttämistä pettymyksen ja häpeän 

kokemuksista, jotka aivot puolestaan tulkitsevat suuttumukseksi. 

 Carroll painottaa olevansa kiinnostunut yksinomaan niistä emotionaalisista 

reaktioista, joita kauhuteoksen on tarkoitus herättää yleisössä. Hän lähestyy kysymystä 

olettamalla, että yleisön reaktioiden on ideaalisesti ajateltu kulkevan rinnakkain kertomusten 

henkilöhahmojen hirviöitä kohtaan kokemien emotionaalisten reaktioiden kanssa (Carroll 

1990/2004: 79). Carrollin mukaan kauhukertomusten henkilöhahmot ilmentävät tapaa, jolla 

fiktion hirviöihin tulisi reagoida. Hänen mielestään lukijan on tarkoitus omaksua, mutta ei 

täysin toisintaa, kertomusten ihmishahmojen emotionaalisia reaktioita; kuten teoksen 

ihmishahmot, lukija arvioi hirviön pelottavaksi ja epämiellyttäväksi mutta toisin kuin 

henkilöhahmot, lukija ei usko sen olemassaoloon (mt. 50–52). 

 Carroll väittää, että ollakseen taidekauhun emotionaalisessa tilassa, ja täten 

analogisessa tilassa hirviön kohtaavan ihmishahmon kanssa, seuraavien ehtojen tulee täyttyä: 

1) Lukija on fyysisesti koetussa agitaation tilassa, jonka 2) on aiheuttanut a) 

ajatus, että hirviö on mahdollinen olento ja b) arvio, että hirviö on fyysisesti 

(ja/tai sosiaalisesti/moraalisesti) uhkaava fiktion kuvaamilla tavoilla sekä 

kokemus että c) hirviö on epäpuhdas, mistä seuraa usein 3) halu välttää 

kyseisen hirviön kosketusta (Carroll 1990/2004: 72–73). 

Carrollin mukaan määritelmän arvioivat (evaluative) komponentit etenkin hirviön 

uhkaavuudesta ja epäpuhtaudesta toimivat taidekauhun emootion tunnusmerkkeinä: jos lukija 

arvioi hirviön olevan vain potentiaalisesti uhkaava, koettu emootio on pelko (fear) ja jos vain 

potentiaalisesti epäpuhdas, koettu emootio on puolestaan inho (disgust). Nämä kriteerit 

vaarallisuudesta ja epäpuhtaudesta muodostavat emootion formaalin objektin (formal object of 

the emotion). Carrollin mukaan emootion formaali objekti on arvioiva kategoria, joka määrittää 

sitä, millaiseen objektiin emootio voi kohdistua. Taidekauhun emootiota voi Carrollin mielestä 

siis kokea vain objektia (hirviötä) kohtaan, jota lukija pitää sekä vaarallisena että epäpuhtaana 

(Carroll 1990/2004: 73–75).  
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 Carrollin mukaan vaarallisen hirviöstä tekee yksinkertaisimmillaan se, että hirviö 

on kuolettava. Hirviö voi olla myös psykologisesti, moraalisesti tai sosiaalisesti uhkaava: hirviö 

voi esimerkiksi tuhota yksilön identiteetin, moraalisen järjestyksen tai edistää vaihtoehtoista 

kaoottista yhteiskuntaa. Hirviö voi myös laukaista tiettyjä lapsenomaisia pelkotiloja kuten 

pelon syödyksi tai paloitelluksi tulemisesta tai seksuaalisia pelkoja esimerkiksi raiskatuksi 

joutumisesta (Carroll 1990/2004: 107–108). 

 Epäpuhtaan hirviöstä tekee Carrollin mielestä puolestaan siinä yhdistyvät 

kategoriset ristiriidat (categorical contradictoriness) ja välimuodot (interstitiality). 

Kauhugenrelle tyypillisiä keinoja hirviön epäpuhtauden luomisessa ovat fuusio (fusion) ja fissio 

(fission), joissa vallitsevan tieteen käsityksen mukaan toisensa poissulkevia luokitelmia 

esimerkiksi elävä/kuollut, ihminen/eläin on sulautettu joko yhdeksi yhtenäiseksi 

spatiotemporaaliseksi olennoksi, jonka identiteetti on homogeeninen (e.g. vampyyrit ja zombit) 

tai vaihtoehtoisesti riitaisat elementit on jaettu eri identiteeteille, jotka metafyysisesti kuitenkin 

ovat yhteydessä (e.g. Dr Jeckyll & Mr Hyde ja ihmissudet) (Carroll 1990/2004: 109–114). 

Toisin sanoen esimerkiksi zombit ovat yhtä aikaa sekä eläviä että kuolleita, joten niiden 

identiteetit ovat stabiileja, kun taas esimerkiksi ihmissusissa yhdistyvät vastakkaiset kategoriat 

ihminen ja susi ovat läsnä eri aikoina, mutta ne ovat silti saman ruumiillistuman alaisia muotoja. 

 Carroll tekee selväksi, että hän ei ole kiinnostunut kauhuteosten todellisista 

suhteista yleisöön ja keskittyy vain näiden välisten normatiivisten suhteiden tutkimiseen. 

Carroll keskittyy siis yksinomaan emotionaalisiin reaktioihin, joita kauhun on tarkoitus 

synnyttää. Hän olettaa, että taidekauhun teokseen on sisäänrakennetut ohjeet siitä, millä tavoin 

yleisön on sopivaa reagoida siihen; nämä ohjeet on ilmaistu teoksen ihmishahmojen tavoissa 

reagoida kertomuksen hirviöihin (Carroll 1990/2004: 81). 

 Väitöskirjassaan Shock Tactics and Extreme Strategies (2016) Tero Eljas 

Vanhanen esittää, että Carroll painottaa kauhun emootion teoriassaan objektikeskeisiä 

emootioita yleisön emotionaalisten reaktioiden pääasiallisena lähteenä. Carroll uskoo siis, että 

lukija kokee empatiaa kauhukertomuksen henkilöhahmoja kohtaan. Vanhasen käsityksen 

mukaan empatia tarkoittaa henkilöhahmojen kanssa kokemista, henkilöhahmon emootioiden 

jakamista (Vanhanen 2016: 100–101). Tarkastelen seuraavaksi Stephen Kingin kauhuromaania 

Pet Sematary (1983) Carrollin teorian valossa ja keskityn teoksen mahdollisiin 

hirviöhahmoihin sekä niiden lukijassa synnyttämiin emotionaalisiin reaktioihin. 
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2.2 Pet Semataryn hirviöhahmot 
 
Pet Sematary on Stephen Kingin vuoden 1983 kauhuromaani, joka kertoo lääkäri Louis Creedin 

ja hänen perheensä asettumisesta Ludlowin kylään Mainessa. Perheidylli kuitenkin rikkoutuu 

pian muuton jälkeen tragedian seuratessa toista, ja Creedin perheen jäsenten lukumäärä 

pienenee kahdella perheen kissan Churchin ja myöhemmin pojan Gagen menehdyttyä kotitalon 

viereisellä tiellä. Jud esittelee Louisille Pet Semataryn salaisen osan ja sen voima saa Churchin 

palaamaan takaisin elävien kirjoihin. Gagen kuoltua Louis päättää saman tapahtuvan myös 

pojalleen—hinnalla millä hyvänsä. 

 Carrollin mukaan lukija jakaa kauhukertomuksen henkilöhahmojen kokemat 

pelon ja kuvotuksen emootiot tarinan hirviötä kohtaan, ja Vanhanen täsmentää kyseessä olevan 

empaattinen identifiointi henkilöhahmojen kanssa. Pet Semataryssa esiintyy viisi 

(henkilö)hahmoa, jotka ovat Carrollin esityksen mukaisesti epäluonnollisia sekä 

potentiaalisesti vaarallisia ja vastenmielisiä. Teoksen mimeettisten henkilöhahmojen joukosta 

nousevat esiin Victor Pascowin, Churchin, Zeldan, Gagen ja Pet Sematarya intiaanien legendan 

mukaan hallitsevan Wendigon hahmot, joista kukin rikkoo realismin rajoja. Hyödynnän 

Carrollin määritelmää hirviöstä sekä vaarallisena että epäpuhtaana olentona saadakseni 

käsityksen Pet Semataryn hirviöhahmojen merkityksestä teoksen emotionaaliselle 

vaikutukselle. 

 

Victor Pascow 

 

Victor Pascow menehtyy kolarissa saamiinsa vammoihin Louisin yliopistokampuksella 

sijaitsevan vastaanoton lattialla. Seuraavana yönä Louis kuitenkin löytää Pascowin 

makuuhuoneensa ovelta runneltuna ja kuolleena, mutta silti ilmeisen elossa. Pascow johdattaa 

Louisin Pet Sematarylle ja antaa varoituksen hautausmaata hallitsevasta voimasta. Varoitukset 

kaikuvat kuitenkin kuuroille korville, sillä Louis on keskittyneempi Pascowin ulkomuotoon 

kuin sanomaan. Louisin silmissä Pascow on Carrollin ehtojen mukaisesti epäpuhdas ja 

epäluonnollinen olento—niinkin epäluonnollinen, että Louis päättää Pascowin olevan vain 

unensa tuote. 

 Kertomuksen edetessä lukijalle käy kuitenkin ilmi, että Pascow ei osoittaudu 

ihmiskuntaa—tai edes Louisia—uhkaavaksi olennoksi. Pascowin roolina on yksinkertaisesti 

toimia moraalisena sanansaattajana, joka kolme kertaa yrittää varoittaa Louisia edessä 

väijyvästä uhkasta. Pascow on Carrollin termein fuusion avulla luotu epäkuollut olento, joka 
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on epäpuhdas mutta ei vaarallinen, ja täten ei siis täytä hirviön ehtoja. Carrollin ehdotuksen 

mukaan Pascow herättää lukijassa näin ollen vain kuvotuksen emootiota. 

 

Winston Churchill 

 

Winston Churchill eli Church on Creedin perheen kissa ja etenkin Ellien silmäterä. Church 

kuolee perheen kodin vieressä kulkevalla tiellä jäätyään luultavasti rekan alle. Rachel ja lapset 

ovat tapahtuma-aikana Rachelin vanhempien luona, joten Louisin vastuulle lankeaa tilanteen 

arvioiminen: kertoako Ellielle ja Rachelille totuus Churchista silläkin uhalla, että seurauksena 

on hysteerinen kohtaus vaiko valehdella ja säästää niin itseään kuin muitakin. Louisin yhä 

pohtiessa tilannetta Jud tekee henkilökohtaisen pohdintansa päätteeksi ratkaisun ja johdattaa 

Louisin Pet Semataryn kaatuneista puista koostuvan ’muurin’ yli— saman, jonka ylittämisestä 

Pascow Louisia varoitti. Louis ja Jud suuntaavat kohti Micmac-intiaanien entistä hautausmaata, 

jonne Church lopulta haudataan. Seuraavana päivänä Church palaa kotiin, mutta Louis ei voi 

olla huomaamatta siinä tapahtunutta muutosta: Church kuvottaa häntä. Myös Ellie ja Rachel 

kokevat kissan alitajuntaisesti kuvottavaksi, vaikka ovat täysin tietämättömiä siitä, että Church 

on nykyään eläväkuollut kuori entisestä itsestään.  

 Church täyttää Carrollin ehdot epäpuhtaudesta ja epäluonnollisuudesta, mutta 

kysymys kissan mahdollisesta vaarallisuudesta osoittautuu vaikeammaksi vastata. Toisaalta 

Church ei näyttäydy vaarallisena olento Creedien mielissä, mutta toisaalta se kuitenkin edustaa 

moraalista uhkaa, sillä Louisin näkemys kuolemasta muuttuu vakavin seuraamuksin kissan 

herättyä henkiin Pet Semataryn ansiosta: Pet Semataryn salaisuudesta muodostuu Louisille 

pakkomielle, ja se johtaa lopulta yritykseen herättää Gage kuolleista. 

 Moraalisen uhkan lisäksi Church toimii myös välillisesti Judin ja Rachelin 

kuolemien aiheuttajana: kuolleista nousseen Gagen lähestyessä Judia pahat aikeet mielessä 

Churchin hyökkäys saa miehen pudottamaan aseensa ja hän jää puolustuskyvyttömänä Gagen 

armoille. Rachel puolestaan astuu Gagen ansaan Churchin mau’unnan houkuttelemana. Väitän 

kuitenkin, että Church ei ole vaarallinen Carrollin mieltämällä tavalla, sillä romaanin 

ihmishahmot eivät yksinkertaisesti koe kissaa uhaksi itselleen tai muille. Church ei tällöin täytä 

hirviön ehtoja, ja jakaa siis Pascowin kohtalon kuvotuksen emootion objektina. 
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Zelda 

 

Zelda on Rachelin kymmenvuotiaana aivokalvontulehdukseen menehtynyt sisko, jonka 

kohtalosta Rachel kertoo Louisille Norma Crandallin kuoleman herkistämänä. Meningiitin 

myötä tuskaiseksi vuodepotilaaksi muuttunut Zelda kuolee Rachelin ollessa yksin kotona ja 

Rachel traumatisoituu tapahtumasta syvästi. Rachel kokee yhä lapsenomaista syyllisyyttä 

negatiivisista tuntemuksistaan Zeldaa kohtaan, ja pelko sisaren haudantakaisesta kostosta 

lymyää edelleen hänen mielensä synkimmissä sopukoissa, mikä selittää Rachelin hysteerisen 

suhtautumisen kuolemaan. 

 Ulkomuodoltaan Zelda muistuttaa Carrollin mielikuvaa hirviöstä, ja Rachel 

kuvaileekin sisartaan sanoilla ’she was starting to look like a monster, and she was starting to 

be a monster’ (King 1983/2011: 225). Mutta onko Zelda vaarallinen? Vastaus on ei. Zelda ei 

edusta aktuaalista uhkaa kenellekään romaanin henkilöhahmoista ja esiintyy lisäksi vain 

muistoina ja painajaismaisina mielikuvina, joten hän ei Carrollin käsityksen mukaan voi olla 

hirviöhahmo. Tästä huolimatta sekä vuonna 1989 ilmestynyt Mary Lambertin ohjaama 

elokuvaversio Pet Sematarysta että vuonna 2019 ilmestynyt Dennis Widmyerin ja Kevin 

Kölschin filmatisointi romaanista hyödyntävät vaikuttavasti Zeldaa kauhun elementtinä. Eikä 

mikään ihme, sillä mielikuva kaapissa vaanivasta Zeldasta tuskin jättää ketään kylmäksi: ’Zelda 

would lurch out, blue and twisted, her eyes rolled up to shiny whites, her black tongue puffing 

out through her lips, her hands hooked into claws’ (King 1983/2011: 232). 

 Jaan Carrollin käsityksen siitä, että Zelda ei ole samanlainen hirviöhahmo kuin 

esimerkiksi Dracula tai Pennywise, jotka ovat fyysisesti vaarallisia olentoja, mutta väitän, että 

lukijan (tai katsojan) emotionaalinen reaktio Zeldaa kohtaan on silti määriteltävissä kauhun 

emootioksi. Zeldan tapauksessa yleisön emootioiden intentionaalinen objekti ei ole sama kuin 

Rachelin tai Louisin, mikä sotii Carrollin näkemystä vastaan empaattisesta identifioinnista ja 

henkilöhahmojen tunteiden omaksumisesta. Väitänkin, että yleisön emootioiden objektina on 

mielikuva Zeldasta, joka kykenee synnyttämään kauhun emootiota kun taas Rachelin ja Louisin 

fiktiivisten emootioiden objektina on aktuaalinen Zelda, joka sen sijaan ei kykene 

kauhistuttamaan.  
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Wendigo 

 

Myyttinen Wendigo hallitsee Ludlowin paikallisen legendan mukaan Pet Semataryn salaista 

osaa, Micmac-intiaanien muinaista hautausmaata, ja kykenee herättämään multiinsa haudatut 

vainaat takaisin elävien kirjoihin. Jud kuvailee Wendigoa seuraavasti: 
The Wendigo story, now, that is some-thing you could hear in those days all over the 
north country. […] And the story they worked out would be that the Wendigo had walked 
through their village or encampment while they were sleepin’ and touched them. And the 
Wendigo was supposed to give those it touched a taste for the flesh of their own kind. 
 

(King 1983/2011: 169–170). 
 

Theresa Cheung mainitsee teoksessaan The Element Encyclopedia of Ghosts and Hauntings 

(2013) Amerikan alkuperäisasukkaiden perimätietona levinneen legendan olennosta nimeltä 

Windigo, joka erehdyttävästi muistuttaa Pet Semataryn Wendigoa. Cheung kuvailee Windigoa 

seuraavasti: 
The Windigo is a spirit said to haunt the forests of Canada and portions of Minnesota. It 
is described as extremely tall (some accounts place it at 12 feet high or taller) and white 
in colour, while other traditions state that a blue star adorns either the forehead or the 
chest of the spirit. In myth and legend, the Windigo moves with the speed of the wind 
and is known to eat men and animals alike. Its appearance is considered to be a death 
omen. 
 

(Cheung 2013: 538) 
 

 Pet Semataryn Wendigo on Windigon lailla kooltaan valtava, Louisin arvion 

mukaan ’better than sixty feet high’ (King 1983/2011: 412), ja Pet Sematarysta nousseet Church 

ja Gage osoittavat selviä merkkejä ruokahalustaan omia lajejaan kohtaan: Louis tekee 

tuttavuutta useiden Churchin tuhoamien pieneläinten kanssa ja hänen reaktionsa nähdesään 

Rachelin ruumiin on paljonpuhuva:  
in his mind all the hideous images were suddenly unloosed at once. […] The Wendigo, 
creature of the Northcountry, the dead thing whose touch awakens unspeakable appetites. 
Rachel had not just been killed. Something had been…something had been at her. 
 

(King 1983/2011: 453). 
 

Myös toistuvat maininnat tuulen yltymisestä Louisin toteuttaessa suunnitelmaansa Gagen 

hautaamisesta Pet Semataryyn tuntuvat viittaavan Windigon legendaan. 

 Yhdessä Pet Semataryn osia I-III alustavien Raamatun lainausten kanssa legenda 

Windigosta saa mielenkiintoisia piirteitä. King hyödyntää Johanneksen evankeliumin lukua 11 

eli kertomusta Lazaruksesta, jonka Jeesus herättää kuolleista Jumalan voiman avulla henkisesti 

ja fyysisesti muuttumattomana: ’And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, 
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Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: 

and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.’ 

(KJV John 11:43–11:44). Wendigo sen sijaan muuttaa maansa hedelmät henkisesti (ja 

fyysisesti) pelkiksi irvikuvamaisiksi kuoriksi, joilla on hyvin vähän tekemistä sen kanssa, 

millainen yksilö oli eläessään. Jud kuvaileekin ensimmäistä tuntemaansa Wendigo kuolleista 

herättämää ihmistä, Timmy Batermania, sanoilla ’I don’t think it had much—maybe nothing at 

all—to do with Timmy Baterman. It was more like a…a radio signal that was comin’ from 

somewhere else’ (King 1983/2011: 298). Judin mukaan ylösnoussut Timmy Baterman myös 

tiesi arkaluonteisia asioita muista ihmisistä, asioita, joita hänen ei olisi kuulunut tietää ja Jud 

uskookin Timmyn muuttuneen hirviöksi: 
It was only the bad it wanted to talk about, though. It was only the bad it wanted us to 
remember, because it was bad…and because it knew we meant danger for it. […] The 
thing we saw that night, lookin’ up into that red sun…that was a monster. Maybe it was 
a zombie, or a dybbuk, or a demon. Maybe there’s no name for such a thing as that, but 
the Mic-macs would have known what it was, name or no. […] Something that had been 
touched by the Wendigo. 
 

(King 1983/2011: 306 [kursiivit alkuperäisessä 
tekstissä]). 

 
 Kertomus Lazaruksesta on myös kirjaimellisesti Louisin mielessä hänen 

surressaan Gagea, ja Judin toteamus ’Hell, I ain’t God, either. But bringing the dead back to 

life…that’s about as close to playing God as you can get, ain’t it?’ (King 1983/2011: 183) 

Churchin henkiinheräämisen yhteydessä vahvistaa mielikuvaa, jossa Pet Semataryn Wendigo 

tulee rinnastaa Raamatun Jumalaan ja Louis Jeesukseen, joka Jumalan voimalla palauttaa 

kuolleet elävien kirjoihin. Gage puolestaan muistuttaa erehdyttävästi Lazarusta, sillä Raamatun 

Lazaruksen tavoin myös Gage viettää neljä päivää kuolleena ennen ylösnousemustaan.  

 Väitöskirjassaan Dissecting Stephen King (2005) Heidi Strengell huomaa Louis 

Creedin sukunimen olevan merkittävä Pet Semataryn tulkinnan kannalta, sillä 

englanninkielinen sana ’creed’ tarkoittaa uskontunnustusta tai uskoa. Strengell toteaakin, että 

’Creed’s ’’creed’’ turns out to be rationality, which convinces him wrongly that he has the 

ability to return the dead to life, and he cannot help but use it’ (Strengell 2005: 56). Cheungin 

mukaan Windigo-sairaus on shamaanien mielestä pelottavin mahdollinen sairaus, sillä ’it can 

be triggered by the ego-tistical abuse or loss of control of shamanic powers’ (Cheung 2013: 

538). Lääkärinä Louis on tietynlaisessa shamaanin roolissa, sillä hän on ammattinsa puolesta 

osa yhteiskunnan tukipilaristoa, jonka asiantuntijuuteen voi hädän hetkellä luottaa. Strengelliä 

ja Cheungia mukaillen näenkin, että Louisin asema lääkärinä ja hänen vannomansa 
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lääkärinvala, jonka yhtenä silmiinpistävimmistä kohdista on ’If it is given me to save a life, all 

thanks. But it may also be within my power to take a life; this awesome responsibility must be 

faced with great humbleness and awareness of my own frailty. Above all, I must not play at 

God’ (Louis Lasagna 1964 [kursiivit lisätty]), kääntyvät häntä vastaan Pet Semataryn 

salaisuuden viehättävyyden (tai Windigo-sairauden) myötä: Louis uskoo olevansa Jumalan 

yläpuolella ja katsoo ammattitaitonsa ansiokseen, mikä käy selkeästi ilmi hänen ajatuksistaan 

Gagen ’lopettamisesta’ jos poika palaa Pet Sematarysta liian muuttuneena: 
As a doctor, he felt he could kill Gage, if Gage was only the vessel containing some other 
being, quite easily. He would not allow himself to be swayed by its pleadings or its wiles. 
He would kill it as he would kill a rat carrying bubonic plague. There need be no 
melodrama about it. 
 

(King 1983/2011: 348) 
 

Wendigo siis joko suoraan ‘sairauden’ tai välillisesti Pet Semataryn viehätysvoiman avulla 

hyväksikäyttää Louisin synnynnäistä egoismia, ja saa hänet leikkimään Jumalaa ja uhmaamaan 

kohtalon voimaa.  

 Pet Semataryn Wendigo on kieltämättä kertomuksen moraalin kannalta erittäin 

merkittävä olento, sillä se tuntuu edustavan paholaisen houkutuksia, mutta onko Wendigo 

lopulta Carrollin ajatusten mukainen hirviöhahmo? Ei-fiktiivisessä teoksessaan Danse 

Macabre (1981) Stephen King kuvailee kauhun eri muotoja seuraavasti: ’I recognize terror as 

the finest emotion […], and so I will try to terrorize the reader. But if I find I cannot terrify 

him/her, I will try to horrify; and if I find I cannot horrify, I’ll go for the gross-out’ (King 

1981/2006: 53–54). Carrollin mukaan kauhistuksella (terror) King tarkoittaa tietynlaista 

lukijallista epätietoisuutta: hirviötä ei määritellä eikä kuvailla tarkasti, vaan sen ulkomuodon ja 

olemuksen kuvitteleminen jää lukijan mielikuvituksen varaan. Kauhussa (horror) hirviötä sen 

sijaan kuvaillaan fyysisesti, ja sen määrätty olemus synnyttää lukijassa kauhun reaktioita. 

Kuvotuksessa (gross-out) puolestaan on Carrollin mukaan kyse lukijallisesta pelosta, johon 

yhdistyy teoksen sisältämän hirviön graafisen kuvailemisen aiheuttama kuvotus. Carroll toteaa 

olevansa kuitenkin jokseenkin eri mieltä Kingin määritelmän kanssa. Carroll uskoo kuvotuksen 

aspektin olevan välttämätön osa jokaista kauhun muotoa, sillä hänen mielestään hirviön 

kuvottavuus on vaarallisuuden lisäksi sen pakollinen ominaisuus ollakseen kauhugenren 

edustaja (Carroll 1990/2004: 507–508). 

 Pet Semataryn Wendigo tuntuu täyttävän Kingin määritelmän kauhistuksesta, 

sillä Wendigoa ei missään vaiheessa varsinaisesti ’näytetä’ lukijalle. Lähimmäksi sen suoraa 

kuvailua päästään Louisin mahdollisesti nähtyä Wendigon intiaanien mailla sijaitsevalla Little 
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God Swamp:illa ja Gagen muuttaessa muotoaan Louisin tainnuttaessa häntä: ’Then it changed 

again and became the face of that creature in the woods—the low brow, the dead yellow eyes, 

the tongue long and pointed and bifurcated, grinning and hissing’ (King 1983/2011: 454). 

Muutoin Wendigo esiintyy kertomuksessa vain ajatuksen tasolla ja pysyy määrittelemättömänä 

voimana, joka lymyää Pet Semataryn risuisen muurin takana. Wendigo on kieltämättä pelottava 

niin Louisin kuin Judinkin mielestä, mutta siltä puuttuu konkreettisuuden ulottuvuus, joten en 

miellä sitä puhtaaksi hirviöksi: Wendigo on merkittävä moraalinen uhka, mutta kykenee 

vaarallisiin tekoihin ainoastaan Pet Semataryyn haudattujen vainajien välityksellä, ja silloinkin 

seuraamusten moraalinen vastuu on loppupeleissä hautaajalla. 

 

Gage 

 

Gage on Louis ja Rachel Creedin kaksivuotias poika, joka kuolee traagisesti jäätyään rekan alle 

perheen kodin sivuuttavalla tiellä. Louis kokee mielenterveyttänsä romuttavaa syyllisyyttä 

Gagen kuolemasta, sillä hän melkein saa pojasta otteen tämän juostessaan nauraen tielle. 

Melkein. Tämä ’melkein’–mielikuva vainoaa Louisin murtunutta mieltä ja saa jopa 

psykedeelisiä sävyjä hänen kuvitellessaan itsensä ja Gagen Disney Worldin ensihoitajiksi, jotka 

kuoleman rinnalla harjoittavat ammattiaan huvipuiston iloisessa väkijoukossa: 
There was sunstroke and heatstroke and brainstroke and perhaps at the end of some sultry 
summer Orlando afternoon there might even be a stroke of lightning; there was, even, Oz 
the Gweat and Tewwible himself here […]—down here Louis and Gage had come to 
know him as just another amusement park figure like Goofy or Micky or Tigger or the 
estimable Mr D.Duck. 
 

(King 1983/2011: 424–425) 
 

Kuoleman personifikointi ja nimeäminen ‘Oz the Gweat and Tewwibleksi’ Zeldan 

suosikkihahmonsa lausumistavan mukaan kielii Louisin asennoitumisessa tapahtuvasta 

muutoksesta kuolemaa kohtaan: Louis ei käsitä kuolemaa enää luonnolliseksi osaksi elämää, 

tapahtumaksi, jota ei voi estää, vaan hän mieltää sen subjektiksi, jonka kanssa hän ja Gage ovat 

tasa-arvoisessa asemassa.  

 Pet Semataryn voiman tarjoama toinen mahdollisuus—Gagen tuominen takaisin 

elävien kirjoihin—ottaa lopulta täysin vallan Louisin mielestä, ja hän hautaa Gagen Pet 

Semataryyn Judin estelyistä ja Pascowin varoituksista huolimatta. Louisin ryöstäessä poikansa 

kirkollista hautaa Rachel ja Ellie ovat matkalla Rachelin vanhempien luokse—Louisin 

vaatimuksesta. Victor Pascow ilmestyy Ellielle lentomatkan aikana ja varoittaa häntä tulevasta 

verityöstä minkä jälkeen Ellie saa suostuteltua äitinsä palaamaan Ludlowiin katsomaan, onko 
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Louisilla kaikki kunnossa. Ennen lähtöään Rachelin keskustelee Judin kanssa, joka on hyvin 

kiinnostunut Ellien ’unesta’. Jud ymmärtää lemmikkien hautausmaata hallitsevan voiman 

yrittävän ottaa Louisista vallan ja pyytää, että Rachel ei mene Ludlowiin saapuessaan kotiinsa 

vaan tulee ensimmäiseksi tapaamaan häntä. Jud asettuu vahtimaan Creedien taloa aikeinaan 

pysäyttää Louis ennen kuin on liian myöhäistä, mutta Pet Semataryn voima osoittautuu 

mielenlujuutta vahvemmaksi ja Jud nukahtaa Louisin suunnatessa kohti Micmacien maita. 

 Myöhemmin samana yönä Louisin jo nukkuessa Gage nousee kuin nouseekin Pet 

Semataryn kivisestä maasta ja suuntaa kohti Judin taloa aseenaan Louisin lääkärinlaukusta 

varastamansa kirurginveitsi. Gage puukottaa Judin hengiltä ja hetkeä myöhemmin toistaa 

tekonsa Ludlowiin ehtineen Rachelin kanssa. Aamun sarastaessa Louis herää houreisista 

unistaan, mutta ei oleta Gagen palaavan ennen iltapäivää, sillä Churchinkin comebackissa kesti 

aikansa. Appiukkonsa soittaessa ja kertoessa Rachelin palanneen Ludlowiin ja Ellien houreista 

’Paxcowista’ Louis huomaa talonsa lattiaa somistavat pienet mutaiset kengänjäljet ja ymmärtää 

mitä on tapahtunut. Louis tulee vihdoin tietoiseksi siitä, mitä hänen kyvyttömyytensä hyväksyä 

kuolemaa kuolemana on hänelle maksanut ja ymmärtää, että ainoa oikea ratkaisu on Pet 

Semataryn voiman tuhoaminen tekemällä itsemurha ja tappamalla Gage. Louis onnistuu 

Churchin ja Gagen murhaamisessa, mutta menettää samalla järkensä ja jättää aikeensa 

itsemurhasta. 

 Carrollin teorian ehdot hirviöstä vaarallisena ja kuvottavana täyttyvät Gagen 

kohdalla ilmiselvästi. Sen lisäksi, että hän silpoo Judin ja herkuttelee Rachelilla Gage on myös 

epäluonnollinen ja epämiellyttävä eläväkuollut olento. Kertoja kuvailee Gagea seuraavasti: 
Moss was growing on the suit’s shoulders and lapels. Moss had fouled his white shirt. 
His fine blonde hair was caked with dirt. One eye had gone to the wall; it stared off into 
space with terrible concentration. 

 
(King 1983/2011: 431) 

 
Lieneekin turvallista väittää, että Gage on selkeästi Pet Semataryn puhdasverinen hirviö. Hän 

ei kuitenkaan ole tarinan hirviö. Strengellin mukaan useat kriitikot ovat nostaneet esille 

kysymyksen romaanin moraalisesta vastuusta ja pohtineet syitä Creedien tuhon takana. Hän 

kertoo, että yleisen konsensuksen mukaan Louis Creediä pidetään kuitenkin kertomuksen 

todellisena hirviönä. Strengellin oma mielipide on, että Louisin luonteen hybris koituu lopulta 

perheen kohtaloksi: ’Since the notion of hubris includes both pride and defiance, two emotions 

that call for conscious action, I regard Louis as responsible for his actions. Struck by fate, he 

deliberately chooses evil’ (Strengell 2005: 57). 
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 Jaan Strengellin näkemyksen Louisista Pet Semataryn todellisena hirviönä 

kahdesta syystä: ensinnäkin, kuten Strengell huomauttaa, Louis sivuuttaa tietoisesti Pascowin 

ja Churchin kuolemien merkitykset, sekä Pascowin kolme varoitusta ja on täten siis vastuussa 

valintojensa seuraamuksista (Strengell 2005: 61). Lisäksi Louis tiedostaa todennäköisyyden 

siitä, että Gage palaa kuolleista henkisesti muuttuneena (King 1983/2011: 324) ja 

mahdollisuuden, että Gage saattaa olla jopa onnellinen kuolemassaan (mt. 377). Kaikesta 

huolimatta Louis päättää kuitenkin reflektoida vain sitä, miten hän itse mahdollisesti reagoi 

Gageen, jos poika palaa vaikeasti henkisesti vammautuneena eikä uhraa ajatustakaan sille, 

miltä Gagesta itsestään saattaisi tuntua elää muuttuneena. Louisin itsekkyys tulee selkeästi ilmi 

hänen laatiessa suunnitelmaa siltä varalta, että ylösnoussut Gage ei miellytäkään häntä: 
I will make a diagnosis, not only of his body but of his spirit. I will make allowances for 
the trauma of the accident itself, which he may or may not remember. Keeping the 
example of Church before me, I will expect retardation, perhaps mild, perhaps profound. 
I will judge our ability to reintegrate Gage into our family on the basis of what I see over 
a period of from twenty-four to seventy-two hours. And if the loss is too great—or if he 
comes back as Timmy Baterman apparently came back, as a thing of evil—I will kill 
him. 
 

(King 1983/2011: 348) 
 

 Toisekseen, sen lisäksi, että Louis tuntuu suhtautuvan Gageen kuin omistaja 

lemmikkiin, jonka voi käytösongelmien ilmetessä lopettaa (tästä asetelmasta juontuu teoksen 

nimen ’pet’–osa omassa tulkinnassani), Louis ei myöskään opi läksyään Gagen kanssa 

tapahtuvan katastrofinkaan jälkeen: Pet Sematarysta puuttuu tunne runollisesta 

oikeudenmukaisuudesta, sillä löydettyään Judin ja Rachelin kuolleina—ja murhattuaan itse 

Gagen, oman lapsensa—itsemurhan tai katumisen sijaan Louis päättää kuitenkin olla 

myöntämättä tekojensa moraalittomuutta ja niiden seurauksia ja raahaa myös Rachelin ruumiin 

Pet Sematarylle. Louis siis antautuu hybriksestään juontuneen katastrofin mielettömyydelle ja 

menettää järkensä (helppo ratkaisu) sen sijaan, että kantaisi moraalista vastuuta teoistaan ja 

myöntäisi luonteensa viat. 

 Louisin rooli Pet Semararyn todellisena hirviönä on ristiriidassa Carrollin 

näkemyksen kanssa lukijan empaattisesta suhtautumisesta kauhukertomuksen ihmishahmoihin. 

Väitän kuitenkin, että Pet Semataryn auktoriaalisen yleisön, ja samalla todellisen lukijan sen 

osana, ei odoteta samaistuvan Louisin henkilöhahmoon eikä liioin näkemään Gagea hirviönä 

per se. Toisin sanoen Gage todella on kertomuksessa esiintyvä hirviöhahmo, joka on 

vaarallinen ja epäpuhdas, mutta hän ei synnytä lukijassa kauhun emootiota siksi että on hirviö. 

Esitän, että Gagen kauhuelementti perustuu hänen lukijassa synnyttämäänsä mielikuvaan. 
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 Carrollin määritelmä epäpuhtaudesta toimii merkittävänä tekijänä lukijan 

Gagesta muodostavan mielikuvan kehittymiselle: Gagen kuvotusta herättävän ulkomuodon 

lisäksi epämiellyttävyyden aspektia lisää hänen tapansa puhua Judille: 
’Norma’s dead and there’ll be no one to mourn you,’ Gage said. ‘What a cheap slut she 
was. She fucked every one of your friends, Jud. She let them put it up her ass. That’s how 
she liked it best. She’s burning down in hell, arthritis and all. I saw her there, Jud. I saw 
her there.’ 
 

(King 1983/2011: 432 [kursiivit alkuperäisessä 
tekstissä]) 

 
Kaksivuotiaan lapsen vauvamaisella äänellä ilmaistut rivoudet synnyttävät lukijassa kiusallisen 

arpomisen siitä, miten Gagelta näyttävään olentoon tulisi suhtautua. Toisin sanoen Gagen 

käytös ja olemus muodostavat ristiriidan, joka uhkaa lukijan kognitiivista dissonanssia 

lapsuuden käsityksestä: lapsen synnynnäinen viattomuus revitään irti ja syljetään päälle Gagen 

ladellessa rekkamiehen totuuksia niin lukijan kuin Judinkin suureksi järkytykseksi.   

 Olen tähän mennessä hyödyntänyt Noëll Carrollin teoriaa kauhugenren 

emotionaalisista vaikutuksista yleisöön keskittymällä hänen väitteeseensä lukijan kokemasta 

empatiasta kauhukertomuksen ihmishahmoja kohtaan. Carroll väittää, että lukija jakaa etenkin 

hahmojen hirviöitä kohtaan kokemat kauhun ja kuvotuksen emootiot. Carrollin mielestä hirviön 

vaarallisuus ja kuvottavuus ovat tinkimättömiä ominaisuuksia, joita ilman lukija ei voi kokea 

taidekauhun emootiota teosta kohtaan. Carrollin mukaan kauhugenren hirviöt ovat myös muista 

hirviöitä hyödyntävistä genreistä poiketen epäluonnollisia ja tarinamaailman realismin 

vastaisia. 

 Carrollin ehdot ohjenuorana olen käynyt läpi kaikki viisi Pet Semataryssa 

esiintyvää epäluonnollista henkilöhahmoa (Victor Pascow, Church, Zelda, Wendigo ja Gage) 

saadakseni kuvan siitä, miten romaanin hirviöt vaikuttavat yleisön emotionaalisiin reaktioihin. 

Carrollin näkemyksiin pohjautuvien havaintojeni perusteella olen päätynyt seuraaviin 

johtopäätöksiin: 

1) Pascow ja Church eivät ole kertomuksen hirviöhahmoja eivätkä synnytä 

kauhun emootiota 

2) Zelda ei ole hirviö, mutta hänen synnyttämänsä mielikuva herättää lukijassa 

kauhun emootiota 

3) Wendigo edustaa kertomuksen moraalista uhkaa ja pahuutta, mutta ei ole 

varsinainen hirviö eikä synnytä kauhun emootiota, sillä siltä puuttuu siihen 

tarvittava konkreettisuus 
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4) Gage on hirviöhahmo, mutta ei tarinan hirviö. Hänen herättämänsä mielikuva 

synnyttää lukijassa kauhun emootiota 

5) Louis on tarinan hirviö, mutta ei hirviöhahmo eikä synnytä kauhun emootiota. 

Silmiinpistävimmät havaintoni ovat kohdat (2) ja (4), sillä ne ovat ristiriidassa Carrollin 

käsityksen kanssa kauhugenren synnyttämien emotionaalisten reaktioiden objekteista: Zeldan 

tapauksessa kauhun emootion kohteena ei ole hirviöhahmo ja Gagen kohdalla hirviönä 

oleminen ei ole syynä kauhun emootion muodostumiselle. Toisin sanoen havaintoni osoittavat, 

että Pet Semataryn kohdalla lukijan kokema kauhun emootio ei perustu kertomuksen 

hirviöhahmoihin Carrollin määritelmän mukaisina hirviöinä eikä näin siis empaattiseen 

identifioimiseen henkilöhahmojen kanssa, vaan mielikuviin, joita hahmot synnyttävät olivat he 

hirviöitä tai eivät. Tarkastelen romaania seuraavaksi Tero Eljas Vanhasen väitöskirjassaan 

(2016) emootioista tekemien havaintojen valossa saadakseni laajemman käsityksen Pet 

Semataryn emotionaalisen vaikutuksen rakenteesta, sekä Gagen ja Zeldan rooleista kauhun 

emootioiden objekteina. 
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3. EMOOTIOT TUTKIMUSKOHTEENA 
 

Tero Eljas Vanhanen tutkii väitöskirjassaan Shock Tactics and Extreme Strategies (2016) 

extreme fiktion vaikuttavuutta (affectivity). Vanhanen on kiinnostunut tavoista, joilla eettiset 

rajat rikkova kirjallisuus vaikuttaa lukijaan ja siitä, millä keinoin haluttu vaikutus (shokki ja 

kuvotus) on saavutettu. Hän kutsuu näitä tapoja shokkitaktiikoiksi. 

 Vaikka Pet Sematary ei teoksena edusta extreme fiktiota, ovat Vanhasen tekemät 

havainnot silti hedelmällisiä romaanin emotionaalisten vaikutusten tutkimisen kannalta. 

Vanhanen tarjoaa laajan käsityksen emootioista ja niiden objekteista, ja koen, että hänen 

luomansa taksonomia auttaa selkiyttämään huomioitani Gagen ja Zeldan synnyttämistä 

mielikuvista kauhun emootion lähteinä. Tutkin seuraavaksi Vanhasen empaattisen 

identifioinnin lisäksi tunnistamia muita kertomusten piirteitä, jotka kykenevät synnyttämään 

lukijassa emotionaalisia reaktioita ja sitä, miten ne vaikuttavat Pet Semataryn kauhun emootion 

syntymiseen. Vertaan myös Vanhasen tekemiä havaintoja emootioista Carrollin näkemykseen 

kauhugenren emootioista ymmärtääkseni paremmin, miksi Carrollin esitys hirviöistä kauhun 

lähteenä ei toimi ongelmitta Pet Semataryn kauhun tutkimisessa. 

 

3.1 Emootion kognitiiviset ja havainnoinnin teoriat 
 

Fiktion paradoksi 

 

Väitöskirjassaan Shock Tactics and Extreme Strategies (2016) Tero Eljas Vanhanen esittää, että 

emootioiden tutkimuksen voi karkeasti jakaa kahteen pääryhmään: kognitiivisiin emootion 

teorioihin (cognitive theory of emotion) ja havainnoinnin teorioihin (perceptual theory of 

emotion). Carroll edustaa omien sanojensa mukaan kognitiivis/arvioivaa lähestymistapaa 

(Carroll 1990/2004: 71). Vanhasen mukaan kognitiiviset lähestymistavat perustuvat 

olettamukseen, että emootiot ovat sidoksissa arviointiin ja että juuri arvioinnin avulla 

pystymme määrittämään mitä mikin koettu emootio tarkoittaa. Havainnoinnin teoriat sen sijaan 

olettavat, että emootiot ovat sidottuina havaintoihin ja täten emootio on objektin ominaisuus, 

joka ohjaa huomiotamme (Vanhanen 2016: 68–69). Käytännössä kognitiiviset lähestymistavat 

siis olettavat, että havaitessamme jalkojemme välissä käärmeen, koemme pelkoa sitä kohtaan. 

Havainnoinnin teoriat puolestaan katsovat, että pelkäämme käärmettä koska se on pelottava. 
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 Vanhasen mukaan molemmissa emootion teorioissa on kuitenkin heikkoutensa: 

kognitiiviset teoriat eivät pysty selittämään aistinvaraisia, refleksimäisiä emotionaalisia 

reaktioita kuten yllättävien äänien aiheuttamaa säikähdystä. Havainnoinnin teoriat eivät 

puolestaan onnistu kielen ja merkityksen luontaisen vaikuttavuuden selittämisessä. Vanhasen 

mukaan emootioiden ymmärtämisessä tarvitaankin sekä kognitiivisten että havainnoinnin 

teorioiden synteesiä, jossa näkökulmaa voidaan vaihtaa kognitiivisesta havainnoivaan 

tutkittavan emootion kontekstista ja emotionaalisen prosessin vaiheesta riippuen (Vanhanen 

2016: 73–74).  

 Niin Vanhanen kuin Carrollkin (1990) nostavat emootioiden tutkimisen 

yhteydessä esille fiktion paradoksin ongelman (the paradox of fiction). Carrollin mukaan 

fiktion paradoksi muodostuu kysymyksestä fiktion synnyttämien emotionaalisten reaktioiden 

aitoudesta: jos lukija ei usko kertomuksen hirviön olemassaoloon, voiko hän kokea aitoa 

kauhua hirviötä kohtaan? (Carroll 1990/2004: 144). Vanhasen mukaan kognitiivisten 

lähestymistapojen näkökulmasta ei käy järkeen, että fiktioon reagoitaisiin emotionaalisesti, 

sillä emootioiden kuten arvioidenkin tulisi olla rationaalisia. Vanhasen mielestä kognitiivisten 

emootion teorioiden hyödyllisyys perustuu juuri niiden tapaan rinnastaa emootiot arvioinnin 

kanssa, mutta fiktion eittämätön kyky saada aikaan emotionaalisia reaktioita yleisössä vesittää 

väitettä emootioiden ja arvioinnin yhteydestä (Vanhanen 2016: 75). 

 Vanhanen hyödyntää Jerrold Levinsonin tapaa kuvata fiktion paradoksia 

jakamalla sen kolmeen osaan, jotka irrallaan ovat kaikki tosia väittämiä, mutta yhdessä 

arvioituina synnyttävät ristiriidan, jossa ainakin yhden väittämistä tulee olla epätosi: 

a) Fiktiiviset henkilöhahmot ja tapahtumat synnyttävät meissä emootioita 

b) Emme usko fiktiivisten hahmojen ja tapahtumien olemassaoloon 

c) Emootiot edellyttävät niiden intentionaalisten objektien olemassaoloa1 

(Vanhanen 2016: 81). 

Vanhasen mukaan paradoksin voi yrittää ratkaista kumoamalla minkä tahansa edellä 

mainituista kolmesta väittämästä, mutta yksinkertaisin tapa on hylätä väite (c) ja todistaa, että 

emootioita voi kohdistaa epätodellisiin objekteihin (Vanhanen 2016: 82). Carroll hyödyntää 

tätä taktiikkaa vastauksessaan fiktion paradoksin asettamaan ongelmaan ja esittää, että ajatus 

hirviöstä ennemmin kuin uskomus sen olemassaolosta synnyttää (taide)kauhun emotionaalisen 

tilan (Carroll 1990/2004: 190). Carroll kutsuu lähestymistapaansa ajatusteoriaksi (thought 

 
1 Intentionaalisella objektilla Vanhanen tarkoittaa sitä, että emootiot ovat aina kohdistuneet jotakin objektia 
kohtaan, johtuvat jostakin objektista (Vanhanen 2016: 80). 
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theory) ja väittää, että emotionaaliset reaktiot eivät edellytä uskoa objektin todellisuuteen, vaan 

pelkkä objektin herättämien ajatusten sisältö riittää aidon emotionaalisen reaktion syntymiseen 

(mt. 209).  

 Carrollin mielestä ajatusteoria ei ole ristiriidassa kognitiivisten emootion 

teorioiden olettamuksen kanssa emootioiden ja arvioiden rationaalisuudesta, sillä myös fiktion 

synnyttämät emootiot ovat hänestä rationaalisia. Carroll perustelee väitettään sillä, että 

ajatusteoria ei nojaa mihinkään ristiriitaan, kun se olettaa ajatusten kykenevän synnyttämään 

emotionaalisia reaktioita yleisössä. Hänen mukaansa ristiriitoja ei esiinny myöskään 

olettamuksessa, että ihmisluonnolle on mahdollista kokea hypoteettisten ajatusten 

aikaansaamia emootioita.  Carrollin mielestä tämä ristiriitojen puuttuminen johtaa siihen, että 

ajatusteorian väitteitä ei voi arvioida irrationaalisiksi (Carroll 1990/2004: 197). 

 Vanhanen väittää, että Carrollin ajatusteoria ratkaisee kuitenkin vain osittain 

fiktion paradoksin ongelman. Ajatusteoria todistaa ainoastaan, että hypoteettiset ajatukset 

voivat toimia emootioiden objekteina, mutta se ei vastaa kysymykseen siitä, mitä erityistä on 

emotionaalisessa reagoimisessa fiktioon verrattuna ajatuksiin ylipäänsä. Vanhasen mielestä 

Carrollin teoria ei erota toisistaan hypoteettisia ajatuksia, joista osa liikuttaa meitä ja osa ei. 

Vanhasen mukaan fiktion paradoksi on kiinnostunut nimenomaan fiktiivisistä tarinoista ja siitä, 

miksi ne liikuttavat meitä niin vahvasti, ei hypoteettisista ajatuksista kaikkine variantteineen 

(Vanhanen 2016: 87). 

 

Fiktion vaikuttavuuden monet kasvot 

 

Vanhasen mukaan fiktio vaikuttaa meihin sisällön lisäksi myös tavalla, jolla se ilmaisee asiat. 

Hän esittää vakuuttavasti, että kerronnallisen tekstin lauseet toimivat ohjeina, joiden perusteella 

kuvittelemme mielikuvituksellisia havainnollisia kokemuksia. Vanhasen mukaan mitä 

yksityiskohtaisempi teksti on, sitä rikkaamman mielikuvituksellisen kokemuksen se tuottaa: 

teoksen havainnollinen runsaus johtaa intensiiviseen kokemukseen fiktiiviseen maailmaan 

uppoutumisesta, mikä puolestaan synnyttää voimakkaampia emotionaalisia reaktioita 

kertomusta kohtaan (Vanhanen 2016: 90–91). Vanhanen perustaa väitteensä Robert Yanalin ja 

Peter Lamarquen näkemyksiin ajatusten vaikutuksesta emootioihin, sekä Kendall Waltonin 

esitykseen mimeettisistä taiteista kuvittelun muotoina (kts. lisää Vanhanen 2016: 88–91).  

 Vanhasen mukaan fiktion tuottama mielikuvituksellinen havainnollinen kokemus 

on selkeästi tärkeä vaikutin teosten synnyttämien emootioiden muodostumiselle, mutta se ei ole 

kuitenkaan ainoa tapa, jolla reagoimme emotionaalisesti kerrontaan. Hänen mielestään myös 
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fiktion henkilöhahmot, juoni ja tyyli vaikuttavat oleellisesti emotionaalisten reaktioiden 

syntymiseen (Vanhanen 2016: 92).  

 Vanhanen esittää, että fiktion henkilöhahmot ovat yleensä emotionaalisten 

reaktioiden keskipisteitä. Toisin kuin Carroll, Vanhanen tunnistaa empatian lisäksi kuitenkin 

myös toisenlaisen lukijan henkilöhahmoja kohtaan kokemien emootionaalisten reaktioiden 

muodon: sympatian. Vanhasen mukaan sympatia tarkoittaa henkilöhahmojen puolesta 

kokemista, kun taas empatia on henkilöhahmojen kanssa kokemista. Hän esittää, että 

sympaattiset reaktiot voidaan jakaa edelleen sekä positiivisiin että negatiivisiin reaktioihin. 

Positiivisia reaktioita Vanhanen nimittää sympatiaksi ja negatiivisia antipatiaksi. 

Rakenteellisesti sympatia ja antipatia ovat identtisiä, mutta käytännössä ne ilmenevät 

vastakkaisina reaktioina: lukija voi esimerkiksi nähdä henkilöhahmon toiminnan oikeutettuna 

ja kokea tyytyväisyyttä häntä kohtaan (sympatia) tai sitten lukija voi tuomita hahmon teot 

vääriksi ja kokea pettymystä häntä kohtaan (antipatia). Vanhasen mukaan lukijan empaattinen, 

sympaattinen ja antipaattinen reaktio voi kohdistua henkilöhahmojen lisäksi myös kertojaan ja 

sisäistekijään (Vanhanen 2016: 100–101). Vanhanen esittää, että kokiessamme empatiaa tai 

sympatiaa henkilöhahmoja kohtaan emme niinkään kuvittele heitä havainnollisesti vaan 

kirjaimellisesti luemme heidän ajatuksiaan. Suhteemme fiktiivisiin henkilöhahmoihin 

perustuukin Vanhasen mielestä niin hahmojen sanoihin, ajatuksiin ja käytökseen kuin heidän 

havainnollisiinkin puoliinsa (mt. 93). 

 Juoni ei Vanhasen mukaan ole tapahtumien ja henkilöhahmojen havainnollista 

kuvittelua, vaan ennemminkin abstrakti jono uskomuksen kaltaisia mielikuvia (Vanhanen 

2016: 93). Vanhanen viittaa uskomuksen kaltaisella mielikuvalla Gregory Currien ja Ian 

Ravenscroftin jaotteluun mielikuvituksesta. Currien ja Ravenscroftin mielestä on olemassa 

kolme erilaista mielikuvituksen muotoa, joista jokaiselle löytyy samankaltainen 

mielikuvitukseton vastike: uskomuksen, halun ja havainnoimisen kaltainen mielikuvittelu 

(Currie & Ravenscroft 2002/2011: 4). Vanhasen mukaan nämä eivät ole uskomusten, halujen 

tai havainnoimisten moodeja vaan puhtaita mielikuvituksen muotoja, jotka kuitenkin 

muistuttavat vastineitaan (Vanhanen 2016: 91). 

 Tyylillä Vanhanen ei tarkoita globaalia, abstraktia tapaa kirjoittaa vaan 

konkreettisia keinoja, joilla teoksen sisältö on ilmaistu: näitä ovat esimerkiksi teoksessa 

käytetyt sanavalinnat, kuvailu, rytmi ja toisto. Vanhasen mukaan tyyli on teoksen ulkoinen 

rakenne ja täten tarinamaailman ulkopuolelle jäävää. Hän on sitä mieltä, että lukijan 

emotionaaliset reaktiot tyyliä kohtaan ovatkin kvalitatiivisesti erilaisia kuin reaktiot 

tarinamaailmaa kohtaan (Vanhanen 2016: 94). 
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 Vanhasen mukaan voidaan tunnistaa siis neljä fiktiivisten kertomusten 

vaikuttavuuden teoriaryhmää sen perusteella, mihin teoksen aspektiin lukija voi reagoida 

emotionaalisesti: 

a) Tarinamaailman muodostaviin havainnollisiin kuvitelmiin 

b) Kertomuksen henkilöhahmoihin 

c) Juonen tapahtumiin 

d) Kerronnan kielen esteettisiin ominaisuuksiin (Vanhanen 2016: 96). 

Vanhasen mukaan teoriat, jotka painottavat kertomukseen uppoutumista esittävät, että 

tarinamaailman havainnollinen kuvitteleminen on tärkein vaikutin lukijan emotionaaliselle 

reagoimiselle, kun taas esimerkiksi Carrollin mielestä tarinan henkilöhahmojen emotionaaliset 

tilat toimivat tärkeimpinä malleina lukijan reaktioille. Vanhanen itse kokee kuitenkin, että 

kerronnan globaalilla tasolla yksikään näkökulma ei poissulje toista vaan ne ovat kaikki 

tunnustettavia tapoja, joilla fiktiiviset kertomukset synnyttävät emotionaalisia reaktioita 

lukijassa ja voivat vaikuttaa yhtä aikaa samassa teoksessa (Vanhanen 2016: 96). 

 

Emootion intentionaaliset objektit 

 

Vanhasen mukaan sekä kognitiiviset emootion teoriat että havainnolliset teoriat jakavat 

käsityksen emootioiden tarkoituksenmukaisuudesta. Hän esittää, että intentionaalisuus 

muodostaa fiktion paradoksin ytimen ja samalla avaimen yleisön emotionaalisten reaktioiden 

ymmärtämiseen. Vanhasen mielestä emootioita voi kohdistaa myös epätodellisiin objekteihin, 

ja yleisön emotionaaliset reaktiot fiktiota kohtaan voidaankin luokitella niiden objektien 

mukaisesti (Vanhanen 2016: 97). Vanhanen esittää fiktiivisten kertomusten synnyttämien 

emotionaalisten reaktioiden taksonomian, jonka hän jakaa reaktioiden intentionaalisten 

objektien perusteella seuraaviin osioihin: 

a) Teoksen konkreettisen materiaalisuuden ja tyylin esteettinen arvostaminen, 

mikä keskittyy kieleen, jolla kertomus kommunikoidaan 

b) Emotionaaliset reaktiot teoksessa esitettyjä näkemyksiä ja argumentteja 

kohtaan, jotka ovat liitoksissa todelliseen maailmaan. Joskus nämä reaktiot 

kohdistetaan teoksen todelliseen kirjailijaan 

c) Sympaattiset ja antipaattiset emootiot henkilöhahmoja, kertojaa tai 

(sisäis)tekijää kohtaan (ns. puhtaasti hahmokeskeiset emootiot) 
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d) Empaattinen identifioiminen henkilöhahmojen, kertojan tai (sisäis)tekijän 

emootioiden kanssa (ns. objektikeskeiset emootiot, joita hahmojen fiktiiviset 

emootiot välittävät) 

e) Tarinakeskeiset emootiot (e.g. jännitys, mielenkiinto, tylsyys) 

f) Diskurssikeskeiset emootiot, jotka on suunnattu havainnointia muistuttavia 

kuvitelmia kohtaan, jotka puolestaan perustuvat kertomuksessa esitettyihin 

kohtauksiin ja tapahtumiin (Vanhanen 2016: 106). 

Vanhasen mukaan lukuprosessin aikana lukijassa syntyy yleensä useampaan kategoriaan 

kuuluvia emotionaalisia reaktioita, mutta usein on silti mahdollista määrittää teosta dominoiva 

kategoria. Hänen mielestään kauhuteoksissa korostuvat tyypillisesti diskurssikeskeiset 

emotionaaliset reaktiot, sillä vahvimmat lukijalliset reaktiot ovat usein liittyneenä 

uppoutumisen tunteeseen, joka puolestaan syntyy runsaasti yksityiskohtia sisältävien jaksojen 

mahdollistamien havainnointia muistuttavien kuvitelmien myötä (mt. 103, 106). 

 

Empaattisen identifioinnin sudenkuopat 

 

Carrollin teoria taidekauhun emootiosta jättää huomiotta sekä kertojan että (sisäis)tekijän 

mahdolliset vaikutukset lukijan emotionaalisiin reaktioihin, eikä hän liioin tunnusta sympatian 

tai antipatiankaan mahdollisuuksia reaktioiden muotoina. Vaikka Carroll toteaakin olevansa 

kiinnostunut yksinomaan kauhuteosten ja yleisön välisestä normatiivisesta suhteesta, 

ohittamalla kertojan ja (sisäis)tekijän emotionaaliset vaikutukset, sekä sympaattisten ja 

antipaattisten reaktioiden mahdollisuuden, hän ei lopulta pysty vastaamaan kysymykseen 

’Mikä teoksessa todella aiheuttaa emotionaalisia reaktioita?’. 

 Toisin sanoen Carrollin näkemyksiä hyödyntämällä on mahdollista tunnistaa 

kertomuksen henkilöhahmojen joukosta hirviö epäluonnollisena olentona, jota tarinan 

henkilöhahmot pitävät vaarallisena ja kuvottavana. Teoria toimii myös, jos tarkoituksena on 

todistaa kertomuksen olevan kauhugenren tuote ennemmin kuin esimerkiksi fantasiagenren. 

Carrollin teoria ei sen sijaan toimi hirviön funktion tunnistamisen apuna, sillä se ei tunnista 

hirviön lisäksi mahdollisia muita tarinassa hyödynnettyjä emotionaalisten reaktioiden objekteja 

varsinaisen kauhun emootion lähteenä. Hirviön funktiolla tarkoitan sitä, mitä hirviö edustaa 

kertomuksessa. Väitän, että hirviön funktiona voi olla vaarallisena ja kuvottavana olentona 

olemisen lisäksi (tai sijaan) toimiminen mielikuvana, jolla loppupeleissä on hyvin vähän 

tekemistä sen kanssa, että olento muistuttaa ulkoisesti hirviötä. Koska Carrollin teoria ei erota 

toisistaan hypoteettisia ajatuksia, joista toiset liikuttavat lukijaa ja toiset eivät, hän ei kykene 
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tarkentamaan mikä hirviössä tai kertomuksessa on kauhun emootiota synnyttävää. Väitän, että 

ainakin Pet Semataryn kohdalla tämä erotus on ratkaisevassa asemassa romaanin synnyttämän 

kauhun emotionaalisen reaktion ymmärtämisen kannalta: luvussa 2.2 havaitsemani ristiriidat 

kauhun objekteista ja hirviön statuksesta juontuvat juuri kyseisestä puutteesta Carrollin 

teoriassa. 

 Hirviön käsittäminen kauhun emootion lähteenä, koska se on vaarallinen ja 

epäpuhdas ei siis riitä selittämään Pet Semataryn kauhua. Toisin sanoen väitän, että hirviötä ei 

voi pitää kauhun emootion itseisarvona, vaan se tulee nähdä ennemminkin välineenä, joka 

kykenee tuottamaan kauhua eri tavoilla (tai ei lainkaan). Lisäksi väitän, että kauhukertomus voi 

sisältää kahdenlaisia hirviöitä: hirviöhahmoja ja tarinan hirviöitä. Kuten edellisessä luvussa 

havaitsen, Pet Sematary hyödyntää kyseistä hirviön kaksijakoisuutta ja tarjoaa lukijalle sekä 

Gagen hirviöhahmona että Louisin tarinan hirviönä. Gagen ja Louisin edustamien hirviön 

muotojen välinen kuilu toimii romaanin kauhun emootion synnyttämisen välineenä, sillä lukija 

joutuu kohtaamaan moraalisen ristiriidan, jossa Gage ja Louis ovat vastakkain: toisaalta lukija 

tuomitsee Gagen suorittamat veriteot moraalisesti vääriksi, mutta samalla hän tiedostaa Gagen 

käytöksen olevan Louisin hybriksen aikaansaannosta, ja täten Louis on siis moraalisessa 

vastuussa Gagen teoista—Karma is a bitch! Lukijan emootiot komplisoituvat kuitenkin 

edelleen, sillä Gage on epäeettinen hirviöhahmo, mutta samalla lapsi. Lukija kokee kuvotusta 

ja pelkoa Gagea kohtaan, johtuen niin hänen teoistaan kuin puheestaankin, mutta samalla lukija 

ei voi olla kauhistumatta omia reaktioitaan: hänen negatiivisten emootioidensa kohteena on 

loppupeleissä pieni lapsi, jonka viattomuuden tämän oma isä on pilannut. 

 Lukijan kohdatessa edellisen kaltaisen moraalisen ongelman, hän joutuu 

pohtimaan samaa asiaa useammalta eri kantilta. Tämä muodostaa linkittyneiden ajatusten 

ryppään, joka on omiaan synnyttämään yksittäisiä ajatuksia voimakkaampia emotionaalisia 

reaktioita pohdinnassa olevaa asiaa kohtaan (Vanhanen 2016: 89). Havainto vahvistaa 

väitettäni, että Gagen synnyttämä mielikuva toimii Pet Semararyn kauhun objektina. Sama 

taktiikka on myös lukijan Zeldaa kohtaan kokeman kauhureaktion takana, sillä romaanissa 

esiintyvät toistuvat viittaukset häneen ylläpitävät ja muovaavat lukijan initiaalista mielikuvaa 

Zeldasta vääristyneenä lapsihirviönä. 

 Hirviön pelottavuus voi siis täten perustua sen synnyttämään mielikuvaan 

ennemmin kuin sen ominaisuuksiin hirviönä. Väitänkin, että Stephen Kingin romaani Pet 

Sematary hyödyntää nimenomaan mielikuvia kauhun lähteenä sen sijaan, että yrittäisi 

synnyttää lukijassa emotionaalisia reaktioita yksinomaan hirviöhahmojen vaarallisuuden ja 

avulla. Tarkastelen seuraavaksi Vanhasen taksonomian kohtien (a)–(c) ja (f) ilmenevyyttä Pet 
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Semataryssa saadakseni kokonaisvaltaisen kuvan romaanin emotionaalisista objekteista ja siitä, 

miten ne vaikuttavat mielikuviin Gagesta ja Zeldasta. Taksonomian kohtaan (e) palaan luvussa 

5. 

 

3.2 Tarinamaailman ulkopuoliset emootion objektit 
 

Vanhasen mukaan monet reaktioistamme fiktioon eivät kosketa itse tarinamaailmaa, vaan ovat 

niin sanotusti teoksen ulkoisia tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi teoksen kieli ja tyyli, sekä 

narratiivissa esitetyt näkemykset ja argumentit. Tällaisten emotionaalisten reaktioiden 

intentionaalinen objekti ei Vanhasen mukaan poikkea juuri lainkaan ei-fiktiivisen objektin 

aiheuttamasta emotionaalisesta reaktiosta. Hän esittää myös, että ideat ja argumentit ovat aina 

epätodellisia niiden kontekstin fiktiivisyydestä riippumatta: Vanhasen mukaan ei ole syytä 

ajatella, että emotionaaliset reaktiomme esimerkiksi orjuutta kohtaan olisivat jotenkin erilaisia 

riippuen siitä, kohtaammeko idean fiktiossa vai faktallisessa teoksessa (Vanhanen 2016: 98–

99). 

 

Kieli ja tyyli emootioiden objekteina 

 

Stephen King on tunnustetusti taitava kirjailija, mikä käy ilmi niin Pet Semataryssa kuin 

muissakin hänen teoksissaan. King yhdistää kerronnassaan sulavasti puhe- ja kirjakieltä, ja 

hänen tyylilleen on tyypillistä tunnettujen todellisen maailman brändien ja henkilöiden 

hyödyntäminen mimeettisen lukukokemuksen aikaansaamiseksi. King leikkii myös runsaasti 

sanojen konnotaatioilla, mikä lisää lukukokemuksen viihdyttävyyttä. Mielenkiinnon 

ylläpitämiseksi hän rikkoo ajoittain kerrontansa rytmiä vaihtamalla sanajärjestystä koomisen 

tai dramaattisen vaikutelman aikaansaamiseksi. King keskeyttää aika-ajoin myös kertojan 

puheen yleensä sulkeisiin sijoitetuilla yksittäisillä sanoilla tai lauseilla, joiden tarkoituksena on 

kommunikoida lukijalle kerrotusta poikkeavaa sanomaa tai mielikuvaa, ja jotka muuttavat 

usein koko kerrotun merkityksen. Esimerkiksi kohtauksessa, jossa Louis säikähtää olentoa 

Gagen vaatekaapissa King hyödyntää kauhun elementtinä lukijan tuoreessa muistissa olevaa 

mielikuvaa Zeldasta: 
Louis was stepping into the hall when he glanced back and saw green, disembodied eyes 
staring out at him from Gage’s closet. The closet door was open…just a crack. His heart 
took a lurch into his throat, and his mouth pulled back and down in grimace. He opened 
the closet door, thinking (Zelda it’s Zelda in the closet her black tongue puffing out 
between her lips) he wasn’t sure what. 
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    (King 1983/2011: 250) 
 

 Kingin kielellinen lahjakkuus on eittämättä yksi tekijä hänen valtavan suosionsa 

takana, sillä hänen käyttämänsä kieli säilyy miellyttävänä läpi koko lukuprosessin, oli aiheena 

sitten murhaajaklovnin kujeet tai lapsen mädän ruumiin löyhkä. Pet Semataryn kieli edistääkin 

tarinamaailmaan uppoutumista, sillä teoksen lukeminen on mukavaa ja vaivatonta, sekä 

ajoittain myös mustan huumorinsa ansiosta hyvinkin huvittavaa. Kieltämättä Pet Semataryn 

esteettinen arvostaminen onkin vahva tekijä teoksen lukijassa synnyttämissä emotionaalisissa 

reaktioissa.  

 

Näkemykset emotionaalisten reaktioiden kohteena 

 

Pet Semataryn miljöö ja henkilöhahmot ovat Kingille tyypilliseen tapaan hyvin realistisia ja 

mimeettisiä kuvauksia amerikkalaisesta unelmasta ja elämäntavasta. Tästä johtuen lähes kaikki 

teoksessa esiintyvät näkemykset ovat heijastettavissa todelliseen maailmaan. Selkeimpiä näistä 

ovat kuolemaan ja perheeseen liittyvät näkemykset, joiden ympärille teos on rakentunut. Pet 

Sematarysta on aistittavissa myös laajempia yhteiskunnallisia piirteitä, kun muistaa, että perhe 

tai yhteisö merkitsee yleensä yhteiskuntaa minikoossa—teema, joka on läsnä suuressa osassa 

Kingin tuotantoa. Kingille ominaiseen tapaan myös lapsuuden teema on romaanissa vahvasti 

esillä. 

 

Kuolema 

 

Yksi Pet Semataryn kantavista teemoista on kuolema. Lukijalle käy heti teoksen alussa ilmi, 

että päähenkilö Louis Creed on menettänyt lapsena isänsä. Creedin perhe myös vierailee 

teoksen alkupuolella Pet Sematarylla, lemmikkien hautausmaalla, mikä saa viisivuotiaan Ellie 

Creedin pohtimaan ensimmäistä kertaa kuoleman konkreettisuutta ja merkitystä elämän 

kiertokulussa. Ellien reaktio yhdessä Louisin näkemyksen kanssa kuolemasta luonnollisena 

osana elämää suistaa perheen äidin Rachelin hysterian partaalle, sillä hänen mielestään kuolema 

on aiheena tabu ja epäluonnollinen—ellei jopa paha—osa elämää. Kertomuksen edetessä syy 

Rachelin tunnekuohulle selkiytyy, kun hän paljastaa Louisille traumatisoituneensa lapsena 

sisarensa Zeldan kuolemasta.  

 Hautausmaareissua seuraavana päivänä Louis joutuu itse kasvokkain kuoleman 

kanssa, kun hänen vastaanotolleen tuotu Victor Pascow menehtyy Dr. Creedin silmien alla. 
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Ennen rujoa kuolemaansa Pascow mainitsee Pet Semataryn ja onnistuu pihisemään Louisille 

sanat ’It’s not the real Sematary’ (King 1983/2011: 73). Samana yönä Pascow ilmestyy Louisin 

makuuhuoneen ovelle ja johdattaa hänet Pet Sematarylle. Hautausmaalla Pascow varoittaa 

Louisia ylittämästä kaatuneista puista koostuvaa rajaa, Pet Semataryn ja intiaanien maiden 

välistä ’estettä’, ja toteaa pahaenteisesti ’Your destruction and the destruction of all you love is 

very near, Doctor’ (mt. 88). 

 Muutaman kuukauden päästä Louisin ja Pascowin yöllisestä retkestä Creedin 

perheen kissa Church kuolee perheen talon vieressä kulkevalla tiellä. Kissan kuolema herättää 

Louisissa paniikkia siitä, miten Ellie ja Rachel tulevat suhtautumaan lemmikin poismenoon, 

sillä pelkkä kuolemasta puhuminenkin jo kuuluisasti saa perherauhan rikkoutumaan. Perheen 

naapuri ja Louisin itseristimä isähahmo Jud Crandall aistii Louisin ahdingon ja houkuttelee 

hänet Pet Semataryn puisen esteen ylitse. Jud johdattaa Louisin Micmac-intiaanien vanhalle 

hautausmaalle, jonne Louis Judin ohjeita noudattaen kylvää Churchin ruumiin. Seuraavana 

iltapäivänä Church palaa takaisin kotiin, näennäisen elävänä. 

 Pian Louis kuitenkin huomaa, että Church on perustavanlaatuisesti muuttunut, ja 

kissa aiheuttaa hänessä sekä kuvotusta että pelkoa. Louisin Pet Semataryn salaisessa osassa 

kokema mielihyvän tunne yhdessä Churchin henkiinheräämisen kanssa muovaavat Louisin 

näkemystä kuolemasta: hautausmaata ympäröivä salaisuus lopullisen kuoleman vaihtoehtona 

kasvaa kertomuksen edetessä Louisin mieltä hallitsevaksi pakkomielteeksi. 

 Vastapainona Pascowin ja Churchin dramaattisille (epä)kuolemille seuraava Pet 

Semataryn iästä ikuisuuteen siirtyvä henkilöhahmo on Judin vaimo Norma Crandall, joka 

menehtyy vailla yliluonnollisuuksia vanhan iän tuomiin vaivoihin. Pian kauhu kuitenkin tekee 

paluun romaanin sivuille, kun Louis ja Rachel Creedin nuorin lapsi, parivuotias Gage, juoksee 

samaiselle tielle ja kokee samanlaisen lopun rekan kanssa kuin Church. Surun murtama Louis 

alkaa pohtimaan mahdollisuutta Gagen kohtalon muuttamisesta Pet Semataryn voiman avulla, 

ja Gagen kuoleman myötä Pet Semataryssa esitetyt näkemyksen kuolemasta 

konkretisoituvatkin kahdeksi vastakkaiseksi ideologiaksi: 1) Rachelin ja Judin jaettu näkemys, 

jossa kuolema koetaan musertavana ja traagisena tapahtumana, joka pitää hyväksyä lopullisena 

osana elämää, jotta surutyö voi alkaa ja elämä jatkua. Vastakohtana tälle on 2) Louisin näkemys 

kuolemasta epäreiluna ja jopa henkilökohtaisena ivana, jonka lopullisuus on kumottavissa Pet 

Semataryn voiman avulla. Louisin näkemyksessä yhdistyy monia eettisiä ongelmia, joista 

suurin lienee kysymys siitä, mikä todella on paras ratkaisu Gagen kannalta katsottuna—ollakko 

mahdollisesti onnellinen lopullisessa kuolemassaan vaiko ylösnousta identiteettinsä 
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menettäneenä epäluonnollisena olentona? Louis päättää kuitenkin tietoisesti sivuuttaa moiset 

filosofisoinnint ja keskittyy pakkomielteisesti henkilökohtaiseen suruunsa ja tunteisiinsa. 

 Louis toteuttaa lopulta suunnitelmansa Gagen hautaamisesta Pet Semataryyn ja 

poika herää kuin herääkin henkiin kuten Church, tosin muuttuneena ja pelkkänä irvikuvana 

entisestä itsestään. Louisin nukkuessa likaisen työnsä jälkeen Gage murhaa brutaalisti sekä 

Judin että Rachelin. Vasta appiukkonsa soittaessa Louis tajuaa valintojensa vääryyden ja 

ymmärtää Gagen palanneen haudasta pahuuden esikuvana. Tämän jälkeen Louis murhaa 

Churchin ja Gagen, toisin sanoen oman näkemyksensä kuolemasta ja sen lopullisuuden 

kumottavuudesta, ja hetkellisesti lukija olettaa Judin ja Rachelin edustaman eettisen 

näkemyksen voittaneen. Romaanin viimeisenä juonenkäänteenä Louis päättää kuitenkin yrittää 

Jumalana leikkimistä vielä kerran, tällä kertaa Rachelin ruumiin kanssa, arvellen, että odotti 

liian kauan Gagen hautaamista ja siksi poika palasi hirviönä. Lopulta Louisin vääristynyt 

näkemys kuolemasta vie siis voiton, minkä on tarkoitus herättää voimakkaita emotionaalisia 

reaktioita auktoriaalisessa yleisössä ja näin myös lukijassa.  

 

Perhe 

 

Pet Sematary keskittyy Louis Creedin ja hänen perheensä elämään, ja muita perhepiirin 

ulkopuolisia henkilöhahmoja esiintyy vain kourallinen ja hekin pintapuolisesti käsiteltyinä. 

Perheen teema ja sen mukanaan tuomat näkemykset ovat siis olennainen osa teosta ja sen 

emotionaalista vaikutusta. Romaani kuvaa kuoleman aiheuttamia jännitteitä perheen sisällä, 

sekä perheenpään roolia ja asemaa perheen ja yhteiskunnan välisenä siltana: Louis Creed on 

lääkäri, yhteiskunnassa globaalisti arvostetun ammatin harjoittaja, jonka näkemykset 

kuolemasta voi lähes automaattisesti katsoa järkevämmiksi kuin hysteerisen kotiäidin itkuisen 

soperruksen kuolemasta epäluonnollisena ja pahana tapahtumana. Lääkärinä ja perheenpäänä 

muu yhteisö myös olettaa (ja edellyttää), että Louisin tulisi toimia Gagen kuoltua jäljellä olevan 

perheensä tukipilarina ja näin niellä omat tunteensa kyetäkseen huolehtimaan Elliestä ja 

Rachelista. Louis ei kuitenkaan pysty eikä halua mukautua tähän rooliin: ’Why should he have 

to be the eternal supplier? What short of shit was that?’ (King 1983/ 2011: 277), mikä johtaa 

lopulta yritykseen herättää Gage henkiin ja toivoon pojan kuoleman aiheuttamien seuraamusten 

ja vastuun katoamisesta. 

 Perheen teema komplisoituu kauhistuttavin seuraamuksin Pet Semataryn lopussa 

tapahtuvan perhesurman myötä: Gage tappaa äitinsä Rachelin ja Louis puolestaan Gagen. 

Asetelman emotionaalista vaikutusta lisää se, että Rachel on täysin tietämätön Gagen 
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henkiinheräämisestä ja siitä, että poika koituu hänen kuolemakseen. Saavuttuaan Judin luokse 

Rachel luulee Gagea aluksi Zeldaksi, mutta huomaa pian kyseessä olevankin kuollut poikansa: 
She cried his name and held her arms out. He ran to her and climbed into them, and all 
the time one hand remained behind his back, as if with a bunch of posies picked in some-
one’s back meadow. ‘I brought you something, Mommy!’ he screamed. ‘I brought you 
something, Mommy! I brought you something, I brought you something!’ 
 

(King 1983/2011: 439 [kursiivit alkuperäisessä 
tekstissä]) 

 
Myös Louisin viimeiset hetket Gagen kanssa ovat täynnä emotionaalista latautumista: Louisin 

ja Gagen välisen fyysisen kamppailun lopuksi Louis onnistuu iskemään tainnutuspiikit 

maaliinsa ja Gage kuolee, mutta osoittaa samalla inhimillisen puolensa lukijan kauhuksi: 
Now Gage looked up at him and for a moment Louis saw his son—his real son—his face 
unhappy and filled with pain. ‘Daddy!’ he cried, and then fell forward on his face. 
 

(King 1983/2011: 454[kursiivit alkuperäisessä 
tekstissä]) 

 
 Rachelin ja Gagen kohtaaminen vahvistaa lukijan Gagea kohtaan kokemaa 

moraalista ristiriitaa: Judin murhan myötä lukijassa herännyt vastenmielisyys lasta kohtaan saa 

uusia piirteitä, sillä toisin kuin Jud, Rachel ei tiedä, että Gage on Louisin aikaansaama hirviö. 

Lukija voikin vain kuvitella, miltä Rachelista on mahtanut tuntua Gagen paljastettua selkänsä 

takana piilottelemansa kirurginveitsen. Louisin ja Gagen välinen kohtaus sen sijaan saa lukijan 

pohtimaan omaa asennoitumistaan Gageen ja sen oikeudenmukaisuutta, sillä kyseessä on 

kuitenkin lapsi, jota Wendigo on käyttänyt pahuutensa kanavana kiitos Louisin. 

 

Lapsuus 

 

Koska perhe mielletään usein yhteiskunnan pienoiskuvaksi, on Pet Semataryn esittämät 

näkemykset perheestä mahdollista tulkita myös laajempana kuvauksena yhteiskunnasta. 

Perheen teemaan vahvasti liittyneenä on Kingin tuotannolle tyypilliseen tapaan myös lapsuuden 

teema. Nimensä teokselle lainaava lemmikkien hautausmaa Pet Sematary on lasten ylläpitämä 

’pyhä’ paikka, jossa lapset Judin sanojen mukaan pääsevät usein ensimmäistä kertaa 

harjoittelemaan kuoleman käsitteen ymmärtämistä: 
Sometimes that pet cemetery is their first eyeball-to-eyeball with dead,’ Jud said. ‘They 
see people die on TV, but they know that’s pretend, like the old Westerns they used to 
have at the movies on Saturday afternoons. […] Place up on that hill seems a lot more 
real to most of’em than all those movies and TV shows put together [..].  

 
(King 1983/2011: 54–55) 
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 Lapsuuden teema on myös vahvasti esillä kerronnan yleisemmällä tasolla: 

Louisin mielikuvitus vilisee viittauksia Disney Worldiin, jotka kerronnan alussa yhdistyvät 

humoristisesti hänen tasapainoiluunsa pienten lasten isänä olemisen ja mielenterveyden 

säilyttämisen välillä, mutta jotka saavat paljon synkempiä sävyjä kerronnan edetessä. Gagen 

kuoleman jälkeen Disney World muuttuu lasten ja aikuisten riemukkaasta huvipuistosta 

kuoleman valtakunnaksi, jonne Louis kuvittelee itsensä ja Gagen työskentelemään kuoleman 

rinnalle. 

 Pet Semataryn konkreettisin käsitys lapsuudesta on kuitenkin yhdistyneenä 

Gagen, Ellien ja Zeldan henkilöhahmoihin. Ellie on temperamenttinen viisivuotias tyttö, joka 

kerronnan aikana astuu varhaislapsuuden vaiheesta nuoruuteen hänen aloitettuaan uudessa 

koulussa. Ellien ensimmäisen koulupäivän jälkeen Louis ymmärtää ehkä ensimmäistä kertaa, 

että ajan pyörää ei voi pysäyttää ja hänen lapsensa väistämättä kasvavat aikuisiksi: ’Louis felt 

a moment of terrible panic. We’re really going to get old, he thought. It’s really true. No one’s 

going to make an exception for us. She’s on her way… and so are we.’ (King 1983/2011: 27 

[kursiivit alkuperäisessä tekstissä]). Louisin huomiot Ellien kehittymisestä kohti aikuisuutta 

tulevat ilmi ajoittain muuallakin kertomuksessa, esimerkiksi hänen järkyttyessä siitä, miten 

aikuiselta Ellie näyttää Norman hautajaisissa. Väitänkin, että Louisin kokemus Elliestä 

aikuismaisena vaikuttaa myös hänen välinpitämättömään suhtautumiseensa tytärtään kohtaan 

Gagen kuoleman myötä:  
What are you doing for her? Jud’s eyes asked. Your son is dead, but your daughter is 
not. What are you doing for her? Louis looked away. There was nothing he could do for 
her, not yet. She would have to swim in her grief as best she could. His thoughts were 
too full of his son.  

 
(King 1983/2011: 316 [kursiivit 
alkuperäisessä tekstissä]) 

 
 Elliellä on myös toisenlainen rooli Pet Semataryssa: hänellä on kyky nähdä 

tulevaisuuteen. Churchin kuollessa Ellie näkee painajaista kissan kohtalosta, ja Louisin 

suunnitellessa Gagen viemistä Pet Sematarylle Pascow ilmestyy Ellielle ja varoittaa häntä 

tulevasta: ’I dreamed I was in the Pet Sematary,’ Ellie said. ’Paxcow took me to the Pet 

Sematary and said Daddy was going to go there and something terrible was going to happen. 

[…] He said that he was sent to warn but that he couldn’t interfere.’ (King 1983/2011: 352–

353 [kursiivit alkuperäisessä tekstissä]). 

 Gagen ja Zeldan tapauksissa lapsuuden ideaali puolestaan romuttuu ja sisältää 

lisäksi aineksia lapsuuteen liitetyistä peloista: Gage ja Zelda ovat hirviömäisiä olentoja, jotka 
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rikkovat käsityksen lapsuudesta viattomuuden aikana ja samalla vahvistavat aikuisten 

pelkotiloja lapsista käsittämättöminä olentoina, jotka voivat muuttua pahan esikuviksi kaikista 

kasvatusyrityksistä huolimatta. Koska Pet Semataryn kauhu ilmenee perheen sisällä ja koska 

perhe on yhteiskunnan pienin yksikkö, on Gagen ja Zeldan roolit pahoina lapsina nähtävissä 

esityksinä yhteiskunnassa (ja jopa länsimaisessa kulttuurissa ylipäänsä) valloillaan olevien 

lapsuuteen liittyvien pelkotilojen kulminoitumana. 

  

3.3 Tarinamaailman sisäiset emootion objektit 
 

Tarinamaailmaa koskettavia emotionaalisia reaktioita ovat Vanhasen mukaan lukijan 

henkilöhahmoja ja kertojaa, sekä kertomuksen kohtauksia ja tapahtumia kohtaan kokemat 

emootiot. Lukija voi reagoida sympaattisesti tai antipaattisesti sekä henkilöhahmoihin että 

kertojaan. Kertomuksen kohtauksia ja tapahtumia kohtaan koetut emotionaaliset reaktiot 

voidaan Vanhasen mukaan jakaa edelleen tarinaan ja diskurssiin: lukijan emotionaalinen 

reaktio voi kohdistua joko kohtauksien ja tapahtumien esittämiseen diskurssissa tai 

abstraktimpaan juonen rakenteeseen (Vanhanen 2016: 98; 100; 102). 

 Vanhanen esittää, että juoneen kohdistuvat emotionaaliset reaktiot ovat usein 

tulevaisuuteen suuntautuneita ja yllätyksen emootiota lukuun ottamatta ne ovat pääasiallisesti 

mielialamaisia, eli ilmenevät lukuprosessin aikana välillä heikentyen välillä vahvistuen (kts. 

lisää yllätyksen emootiosta Vanhanen 2016: 103). Mielialoista poiketen niillä on kuitenkin 

intentionaalinen objekti: juoni. Diskurssikeskeiset emotionaaliset reaktiot kohdistuvat 

puolestaan yksittäisten kohtausten sisältöön, jotka synnyttävät lukijassa lukemisen 

mielikuvituksellisen kokemuksen. Vanhasen mukaan diskurssikeskeiset reaktiot kohdistuvat 

kertomuksen synnyttämään havainnointia muistuttavaan kuvitteluun (mt. 102–103). Hän 

esittää kolme syytä havainnointia muistuttavan kuvittelun tärkeydestä emotionaalisessa 

reagoimisessa: 

1) Emotionaaliset reaktiot tiettyjä kohtauksia ja tapahtumia kohtaan ovat hyvin 

lokalisoituja; kertomus koostuu tyypillisesti vähemmän emotionaalisesti 

vangitsevista kohtauksista, jotka puolestaan pohjustavat dramaattisempia ja 

erittäin vaikuttavia kohtauksia. Nämä intensiiviset kohtaukset ovat yleensä 

tärkeässä roolissa tarinan kehityksen kannalta, ja kohtausten vaikuttavuuden 

tason vaihtelu mahdollistaa kontrastin, jossa emotionaalisesti vangitsevat 

tapahtumat potentiaalisesti vahvistavat lukijan emotionaalisia reaktioita. 
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2) Kun lukija on hyvin sitoutunut kertomukseen ja uppoutunut teoksen 

fiktiiviseen maailmaan, sen tapahtumista ja henkilöhahmoista tulee 

todellisuutta tärkeämpiä lukijan senhetkisessä kokemuksessa. Tämä ei 

kuitenkaan Vanhasen mukaan tarkoita, että lukija ei olisi tietoinen teoksen 

fiktiivisyydestä vaan että hän sysää tämän tietoisuuden taka-alalle 

lukuprosessin ajaksi. 

3) Mielikuvituksellinen kokemus on Vanhasen mukaan sitä, miten koemme 

kertomuksen. Lukija kuvittelee hahmottavansa tapahtumia, henkilöhahmoa ja 

miljöötä, ja muodostaa tämän kuvitellun havainnoimisen pohjalta 

kokemuksen ja ymmärryksen kertomuksesta. Vanhanen esittää, että 

havainnollinen kuvittelu tapahtuu lukijan pään sisällä ja täten on erittäin 

vaikuttavaa ja mukaansatempaavaa, sekä lisää kertomukseen sitoutumista. 

(Vanhanen 2016: 104–105) 

 

Sympatia ja antipatia emootion objekteina 

 

Pet Semataryn kertoja on Gérard Genetten määritelmän mukaisesti sekä ekstra- että 

heterodiegeettinen kertoja; hän ei osallistu kertomaansa tarinaan henkilöhahmona mutta 

kykenee lukemaan kertomuksen henkilöhahmojen hahmojen ääneen sanomattomat ajatukset, 

sekä näkemään yhtä aikaa useassa eri paikassa tapahtuvia kohtauksia. Pet Semataryn luvuissa 

1–44 kertoja keskittyy tapahtumien raportoimiseen Louisin dominoivasta näkökulmasta, mutta 

laajentaa näkökenttäänsä kattamaan Louisin lisäksi myös Judin ja Rachelin perspektiivit 

luvuissa 45–61. Viimeinen luku ennen epilogia (luku 62) on puolestaan kerrottu tarinassa vain 

pintapuolisesti käsitellyn Steve Mastertonin silmin. 

 Romaanin kertoja raportoi tarinan henkilöhahmojen ajatuksia sekä suorien että 

epäsuorien lainausten avulla. Suorat lainaukset hän erottaa kursiivilla muusta kerronnasta. 

Tämä tekee kertojasta luotettavan oloisen, eikä teoksessa ilmene muitakaan viitteitä, jotka 

saisivat hänet vaikuttamaan tahallisesti tai tahattomasti epäluotettavalta. Kertojan 

havaittavuuden aste sen sijaan vaihtelee: teoksen alkupuolella kertoja hyödyntää runsaasti 

epäsuoraa lainaamista ja kylvää kerrontaan omaa huumoriaan pysyen silti suhteellisen etäisenä, 

mutta Gagen kuoleman jälkeen hän nojaa enenevässä määrin Louisin ajatusten suoraan 

raportoimiseen mutta onnistuu silti samalla tuomaan itseään paremmin esille. Paikoittain 

kertoja myös viittaa tuleviin tapahtumiin, esimerkiksi ennen Norman ja Gagen kuolemia, mikä 

sekä järkyttää lukijaa että herättää mielenkiintoa tarinaa kohtaan.  
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 Kysymys Pet Semataryn kertojan roolista lukijan emotionaalisten reaktioiden 

kohteena on hyvin mielenkiintoinen. Lisäämällä Louisin ajatusten suoraa lainaamista 

kertomuksen edetessä kertoja tuntuu pyrkivän irrottautumaan Louisin hahmosta ja luomaan 

itsestään autonomisen identiteetin, joka ei jaa Louisin näkemyksiä ja motiivia Gagen 

henkiinherättämisestä. Kertojan asenne Louisia kohtaan tulee selväksi Louisin pohtiessa 

ensimmäistä kertaa Gagen hautaamista Pet Semataryyn ja ilmenee sekä puhutteluna että 

sarkastisina retorisina kysymyksinä, joiden on tarkoitus pilkata Louisin päätöntä humalaisen 

logiikkaa: 
What do you want to buy next, Louis, when the wind blows hard at night and the moon 
lays a white path through the woods to that place? Want to climb those stairs again? 
When they’re watching a horror movie, everyone in the audi-ence knows the hero or the 
heroine is stupid to go up those stairs, but in real life they always do – they smoke, they 
don’t wear seat-belts, they move their family in beside a busy high-way where the big 
rigs drone back and forth all day and all night. So, Louis, what do you say? Want to climb 
the stairs? Would you like to keep your dead son or go for what’s behind Door Number 
One, Door Number Two, or Door Number Three? 
 

(King 1983/2011: 285) 
 

Kertojan asennoitumisen muutos vaikuttaa myös auktoriaalisen yleisön ja täten lukijankin 

asenteiden muuttumiseen Louisia kohtaan: lukijan Louisia kohtaan kokema sympatia muuttuu 

vähitellen antipatiaksi, ja johtaa lopulta hänen moraalinsa tuomitsemiseen. Samalla taas lukijan 

positiivinen kokemus kertojasta vahvistuu, sillä hän tuntuu tietävän, mikä on moraalisesti 

oikein ja mikä ei. 

 Kertojan ja Louisin lisäksi lukijan mahdollisia sympatian ja antipatian kohteita 

ovat lähinnä Rachelin ja Judin henkilöhahmot. Louis ja Rachel muodostavat eräänlaisen 

sympatia–antipatiasymbioosin, jossa lukijan toista kohtaan kokeman sympatian lisääntyessä 

toista kohtaan koettu antipatia voimistuu samalla. Karkeasti rajattuna Gagen kuolemaan asti 

lukijan kokema sympatia on suurimmalta osin Louisin puolella, kun taas Rachelin taakkana on 

vähemmän imartelevien antipaattisten reaktioiden mantteli. Asetelma johtuu suurelta osin siitä, 

että Rachelin emotionaaliset reaktiot esitetään lukuun 44 asti rinnakkain Louisin 

emotionaalisten reaktioiden ja ajatusten kanssa, ja heidän ajatusmaailmansa ovat kuin yö ja 

päivä—Louisin eduksi. 

 Louisin ja Rachelin välillä kipinöi sekä kuoleman että Rachelin vanhempien 

ollessa puheenaiheena. Louisin näkemys kuolemasta aiheena, josta lasten kanssa tulee 

keskustella avoimesti (sillä se on luonnollinen osa elämänkaarta) on kirkkaassa kontrastissa 

Rachelin hysteerisen ja lapsellisen käsityksen kanssa kuolemasta sadun hirviönä, jonka 

olemassaolon voi kieltää yksinkertaisesti vaikenemalla aiheesta. Lukijan kokema antipatia 
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Rachelia kohtaan lisääntyy hänen kiukuttelunsa myötä ja samalla lukijan sympaattinen reaktio 

Louisia kohtaan puolestaan vahvistuu, sillä Rachelin aiheettoman oikuttelun uhrina Louis kerää 

helpot säälipisteet lukijan silmissä. Samalla tavoin sympatia–antipatiasymbioosiin vaikuttaa 

Creedien käymät Rachelin vanhempia koskevat keskustelut: lukijan kokema sympatia Louisia 

kohtaan syvenee Rachelin ja appivanhempien ottaessa takkiinsa. 

 Väitän, että kyseinen symbioosi on erittäin tärkeässä osassa lukijan Pet 

Semataryn henkilöhahmoja kohtaan kokemissa emotionaalisissa reaktioissa. Ilman kumpaa 

tahansa symbioosin osapuolista, niin Louis kuin Rachelkin jäisivät suhteellisen ambivalenttiin 

asemaan lukijan mielessä kertomuksen edetessä kohti Gagen kuolemaa. Gagen kuolema 

edustaa käännekohtaa niin kertojan asenteessa kuin Lousin ja Rachelin välisessä sympatia–

antipatiasymbioosissakin. Kertojan raportoidessa suoremmin Louisin mielenliikkeitä lukijalle 

käy ilmi, että Louisin alun perin rationaalinen asennoituminen kuolemaa kohtaan on kokenut 

perusteellisen muutoksen ja se on omaksunut piirteitä Rachelin hysteriasta. Samaan aikaan 

Rachel puolestaan yllättää lukijan reagoimalla poikansa kuolemaan hyvinkin asiaankuuluvasti 

ja järkevästi suuresta surustaan huolimatta. Rachelin muutos on omiaan synnyttämään 

hämmennyksen ja jopa häpeän tuntemuksia lukijassa, sillä lukija huomaa tuominneensa 

Rachelin hahmon liian varhain. Yhdessä Louisin ajatusmaailman täyskäännöksen kanssa ne 

toimivat lukijaa etäännyttävinä tekijöinä ja sympatia–antipatiasymbioosi kääntyykin Rachelin 

huomattavaksi eduksi Louisin muuttuessa antipatian kohteeksi. 

 Louisin ja Rachelin lisäksi Jud Crandall on oleellinen lukijan kokeman sympatian 

tai antipatian kohde. Jud on Creedien kahdeksankymppinen naapuri, jonka kertojan mukaan 

olisi kuulunut olla Louisin isä. Judin ja Louisin välit ovatkin kertomuksen alusta lähtien hyvin 

lämpimät ja niin on myös lukijan suhtautuminen häneen. Paikoin karkeine ilmaisuineen ja 

huvittavine hillbilly-puheparteineen Jud on kaikin puolin miellyttävä henkilöhahmo. Edes 

hänen näennäinen osallisuutensa Creedien tuhoon Pet Semataryn salaisuuden levittäjänä ei saa 

lukijan kokemaa sympatiaa kääntymään antipatiaksi, sillä Jud tunnustaa syntinsä ja yrittää 

kantaa vastuuta teoistaan ja saada Louisin luopumaan hankkeestaan Gagen 

henkiinherättämisestä. 

 Myös Rachelin vanhemmat, etenkin isä Irwin, sekä Creedin perheen lapset Ellie 

ja Gage synnyttävät lukijassa tunteita, joskin lokaalimmin kuin esimerkiksi Louis. Rachelin isä 

Irwin on omiaan herättämään antipaattisia reaktioita lukijassa vihamielisellä 

asennoitumisellaan Louisiin. Lukijan Ellietä ja Gagea kohtaan kokemat emootiot ovat sen 

sijaan positiivisia, mutta lukijan suhtautuminen Gageen komplisoituu merkittävästi hänen 

herätessä kuolleista pahan esikuvana: lukija kokee sääliä poikaa kohtaan Louisin suunnitellessa 
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hänen henkiin herättämistään silläkin uhalla, että Gagesta tulee ’A boy who eats with his fingers 

and stares blankly at images on the TV screen and who will never learn to write his own name’ 

(King 1983/2011: 324 [kursiivit alkuperäisessä tekstissä]), mutta tämä sääli saa pian rinnalleen 

kuvotuksen emootion ylösnousseen pojan murhatessa raa’asti Judin ja Rachelin. 

 Myös Zelda herättää lukijassa emotionaalisia reaktioita. Zeldan rooli Pet 

Semataryssa perustuu Rachelin kertomaan sekä Louisin mielikuviin, ja lukija ei näin siis 

kykene muodostamaan tytöstä riippumatonta kuvaa, johon emotionaaliset reaktiot 

perustuisivat. Rachelin ja Louisin asennoitumisen myötä myös lukija kokee Zeldan kamalana 

ja kuvottavana hirviömäisenä olentona, joka ’piss the bed so my mother or my mother and I 

would have to change the sheets…and she’d say it was an accident, but you could see the smile 

in her eyes’ (King 1983/2011: 225). Samalla lukija on kuitenkin kiusallisen tietoinen siitä, että 

kammoamansa Zelda on hänkin vain kymmenvuotias lapsi, jonka käytös on lisäksi ainakin 

suurimmaksi osaksi aivokalvontulehduksen mukanaan tuomien tuskien aikaansaamaa. Gagen 

tavoin myös Zeldassa yhdistyy siis sekä säälin että inhon emootiot hyvin vaikuttavalla tavalla. 

 

Havainnointia muistuttavat kuvitelmat emootion objektina  

 

Vanhasen mukaan kerronnan (narration) ja kuvailun (description) välinen ero on tärkeää 

narratologialle. Hänen mielestään tekstin kuvaillessa jotakin asiaa, lukijan on paljon helpompi 

kuvitella se havainnollisesti tekstin tarjoamien ohjeiden perusteella kuin mitä pelkkä kerronta 

mahdollistaisi. Vanhanen väittää, että lukijan havainnolliset kuvitelmat muodostavatkin 

lukukokemuksen ytimen ja kuvailu tarjoaa ohjeita, jotka aktivoivat lukijan mielikuvituksellisia 

prosesseja. Hänen mukaansa kuvailua ei voi pitää kerronnan vastakohtana vaan se on 

ennemminkin keino, jonka avulla kerronta käsitetään (Vanhanen 2016: 118–121). 

 Pet Sematary hyödyntää kuvailua kauhun emootion synnyttämisessä Gagen ja 

Zeldan kohdalla. Muutoin suhteellisen vauhdikas kerronta hidastuu ja muuttuu 

yksityiskohtaisemmaksi selkeästi sekä Rachelin kertoessa Zeldasta että Louisin pyöriessä 

Pleasant View’n hautausmaalla ryöstäessään Gagea alkuperäisestä haudastaan. Rachel kuvailee 

erittäin tarkasti Zeldan käytöstä ja ulkomuotoa, mikä synnyttää lukijassa vahvan mielikuvan 

Zeldasta pelottavana pahana lapsena, joka on niin katkera omasta sairaudestaan ja Rachelin 

terveydestä, että on valmis jopa haudantakaiseen kostoon. 

 Kohtaus, jossa Louis vihdoin avaa Gagen arkun on yhtä lailla lukijaa pysäyttävä 

ja emotionaalisia reaktioita synnyttävä:  
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The smell hit him first, and Louis recoiled, gagging. He hung on the edge of the grave, 
breathing hard, and just when he thought he had his gorge under control, his entire big, 
tasteless meal came up in a grotesque spurt. He threw up on the far side of the grave and 
then put his head against the ground, panting. At last the nausea passed. Teeth clamped 
together, he took the flashlight out of his armpit and shone it down into the open coffin. 
A deep horror that was very nearly awe stole over him—it was the sort of feeling usually 
reserved for the worst night-mares, the ones you can barely remember upon awakening. 
Gage’s head was gone.  
 […] His breath caught in a harsh sound that was too outraged to be a gasp, 
and all his fury at Gage’s death came back in a rush, drowning fears of the supernatural, 
the paranatural, and his growing certainty that he had crossed over into the country of the 
mad. 
 […] Gently, he used his handkerchief to wipe away the damp moss that 
was growing on Gage’s skin—moss so dark that he had been momentarily fooled into 
thinking Gage’s whole head was gone. 
 […] Looking at his son was like looking at a badly made doll. Gage’s head 
bulged in strange directions. His eyes had sunken deep behind closed lids. Something 
white protruded from his mouth like an albino tongue […]. 
 […] Somehow, panting, his stomach spasming from the smell and from 
the boneless loose feel of his son’s miserably smashed body, Louis wrestled the body out 
of the coffin, then out of the grave. 
 […] Louis rocked his son. 

 
(King 1983/2011: 386–388) 

 
Gagen ruumiin yksityiskohtainen kuvaileminen sisältää kaikkia aisteja stimuloivia piirteitä ja 

se onkin omiaan tuottamaan erittäin havainnollisen kuvitelman lukijan mielessä, mikä taas lisää 

Vanhasen mukaan kertomukseen sitoutumista: lukija ei voi olla kokematta kuvotusta ja sääliä 

Gagen ruumista kohtaan mutta samalla hän tuntee myös Louisin syvän mielipuolisuutta 

lähentelevän surun ja tuskan, jonka pojan kuolema on aiheuttanut. Väitänkin, että sekä Zeldan 

että Gagen yksityiskohtainen kuvaileminen vaikuttavat merkittävällä tavalla lukijan heistä 

muodostamiin mielikuviin: Zeldassa ja Gagessa yhdistyy positiivisia säälin emootioita 

negatiivisiin fyysisen ja moraalisen kuvotuksen tunteisiin. 

 Tässä luvussa olen tarkastellut Pet Semataryn synnyttämien emotionaalisten 

reaktioiden intentionaalisia objekteja Vanhasen tutkimuksen valossa. Väitän, että havaintoni 

sekä teoksen ulkoisista että sisäisistä tekijöistä tukevat ajatustani Gagesta ja Zeldasta romaanin 

kauhun emootion synnyttäjinä; erityisesti teoksen tapa käsitellä kuoleman, perheen ja 

lapsuuden teemoja yhdessä lukijan henkilöhahmoja kohtaan kokemien sympaattisten ja 

antipaattisten reaktioiden kanssa synnyttävät lukijassa ristiriidan, jossa Gage ja Zelda koetaan 

negatiivisina ja kuvottavina olentoina, sillä he rikkovat yleistä käsitystä lapsuudesta. Samalla 

lukija kuitenkin kokee myös sääliä hahmoja kohtaan, mikä lisää Gagen ja Zeldan mielikuvien 

vaikuttavuutta: Gage ja Zelda ovat kuvottavia olentoja, sillä he eivät sovellu lukijan 

kognitiiviseen dissonanssiin lapsuuden käsityksestä ja ovat lisäksi ulkoisesti epämiellyttäviä ja 



 37 

graafisia, mutta samalla lukija kokee oman suhtautumisensa vääräksi ja tuomittavaksi, sillä 

negatiivisten emootioiden kohteena on kuitenkin lapsi, jonka tekojen moraalisessa vastuussa 

on Gagen tapauksessa Louis ja Zeldan tapauksessa aivokalvontulehdus. 
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4. PAHA LAPSI SHOKKITAKTIIKKANA 
 

Tero Eljas Vanhanen esittää väitöskirjassaan (2016), että shokkitaktiikat ja extreme strategiat 

ovat kerronnan strategioita, joiden avulla extreme fiktio pyrkii shokeeraamaan, kuvottamaan ja 

järkyttämään lukijaa. Vanhasen mukaan shokkiarvot ovat riippuvaisia inhon ja 

vastenmielisyyden negatiivisista reaktioista, jotka kuitenkin koetaan miellyttävinä. Hän esittää, 

että shokkiarvon yhtenä tärkeänä piirteenä onkin sen tapa rikkoa moraalisia rajoja (Vanhanen 

2016: viii–ix; xi). Vanhanen perustaa esityksensä luomaansa taksonomiaan emootioiden 

intentionaalisista objekteista. 

 Vaikka Vanhanen keskittyy tutkimuksessaan extreme fiktion teoksiin ja hänen 

käyttämänsä kirjalliset esimerkit ovatkin selkeästi eettisesti arveluttavampia kuin Stephen 

Kingin Pet Sematary, tulen silti väittämään, että Gagen ja Zeldan lukijassa herättämät 

mielikuvat toimivat yhtä lailla shokkitaktiikkoina, joihin teoksen synnyttämä kauhun 

emotionaalinen reaktio perustuu. Kutsun tätä pahan lapsen shokkitaktiikaksi. 

 

4.1 Shokkitaktiikat kerronnan keinona 
 

Vanhasen mukaan shokkitaktiikat koostuvat kerronnallisista strategioista (extreme strategiat), 

jotka aiheuttavat lukijassa voimakkaita negatiivisia emotionaalisia reaktioita. Nämä 

negatiiviset emootiot kuitenkin koetaan usein miellyttäviksi. Vanhanen erottaa neljä tyypillistä 

kerronnallista strategiaa, joilla teos pyrkii shokeeraamaan ja kuvottamaan lukijaa: mimeettiset, 

aleettiset (alethic), tunnistavat (identificatory) ja transgressiiviset strategiat (Vanhanen 2016: 

259; 261). 

 Vanhasen mukaan mimeettisten strategioiden pääasiallisena tehtävänä on luoda 

kertomuksen shokeeraavista ja järkyttävistä tapahtumista mahdollisimman elävä ja 

tarinamaailmaan uppoutumista edistävä mielikuvituksellinen kokemus. Vanhanen esittää, että 

extreme fiktio kuvaa tapahtumia ja asioita, jotka koetaan kuvottaviksi ja häiritseviksi 

todellisessa elämässä, ja se suosii yleensä kuvailua kerronnan sijaan vahvan havainnollisen 

kokemuksen aikaansaamiseksi (Vanhanen 2016: 261–262). Vanhasen mukaan on mahdollista 

tunnistaa muutamia mimeettisiä strategioita, jotka johdonmukaisesti esiintyvät extreme 

fiktiossa: ensinnäkin teosten aihealue on usein järkyttävää ja kuvottavaa; toisekseen kuvailu on 

yleensä hyvin yksityiskohtaista ja se hidastaa kerronnan tahdin; kolmanneksi kuvailu kattaa 

tyypillisesti kaikkia aisteja stimuloivaa materiaalia (mt. 264). 
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 Tunnistavilla strategioilla Vanhanen tarkoittaa puolestaan kerronnan keinoja, 

joilla lukija yritetään saada samaistumaan kertomuksen henkilöhahmoihin. Vanhasen mukaan 

lukija tyypillisesti omaksuu (ainakin) aluksi auktoriaalisen yleisön näkökulman 

ymmärtääkseen kertomusta paremmin. Hän esittää, että extreme fiktio pyrkii saamaan lukijan 

samaistumaan tai jopa kokemaan empatiaa henkilöhahmoja kohtaan, mikä yhdessä teoksen 

transgressiivisuuden kanssa voi johtaa vahvaan emotionaaliseen reaktioon. Vanhasen mukaan 

lukijan näkökulmana voi teoksesta riippuen olla joko teoksen mielipuolen tai vaihtoehtoisesti 

teoksen uhrin perspektiivi (Vanhanen 2016: 266–268). 

 Aleettisten strategioiden tarkoituksena on Vanhasen mukaan saada kertomus 

tuntumaan todelliselta, mikä puolestaan vahvistaa kertomuksen vaikuttavuutta. Hän esittää, että 

tyypillinen aleettinen strategia on kertomuksen tapahtumien sijoittaminen tiettyyn 

tunnistettavaan aikaan ja paikkaan todellisessa maailmassa (Vanhanen 2016: 270; 273). 

Transgressiivisilla strategioilla Vanhanen puolestaan tarkoittaa tapoja, joilla teos rikkoo lukijan 

eettisiä rajoja. Hänen mukaansa extreme fiktio hyödyntää transgressiivisuutta sekä epäeettisen 

käytöksen esittämisessä että olemalla itse epäeettinen teos (mt. 274–275). 

 Vanhasen mukaan transgressio synnyttää lukijassa mielikuvituksellista 

vastustamista (imaginative resistance), joka juontuu lukijan ja teoksen välisistä eroista 

esitetyissä eettisissä arvoissa (Vanhanen 2016: 161). Vanhanen toteaa, että vaikka fiktion 

lukeminen edellyttää liittymistä auktoriaaliseen yleisöön, joka jakaa (sisäis)tekijän eettiset 

näkemykset, se ei kuitenkaan tarkoita, että lukija muuttaisi omia eettisiä näkemyksiään 

lukiessaan. Jos teoksen eettiset arvot sotivat lukijan eettisiä näkemyksiä vastaan syntyy 

mielikuvituksellista vastustamista, joka estää lukijaa kokemasta sympatiaa (sisäis)tekijää 

kohtaan. Vanhasen mukaan mielikuvituksellinen vastustaminen voi olla lukijalle kuitenkin 

mielihyvän lähde. Hän esittää lisäksi, että mielikuvituksellisen vastustamisen emotionaalinen 

komponentti on usein kuvotus, joka voi olla joko moraalista tai somaattista. Somaattinen 

kuvotus on Vanhasen mukaan fyysistä kuvotusta, jonka epämiellyttävä objekti aiheuttaa, kun 

taas moraalinen kuvotus syntyy teoista tai mielipiteistä, jotka koetaan kuvottaviksi tai 

häiritseviksi. (mt. 161–162; 170; 177–178; 188–189). 

 Vanhanen esittää, että shokkitaktiikoiden avulla extreme kirjallisuus pyrkii 

järkyttämään lukijaa sekä fyysisesti kuvotuksen kautta että psyykkisesti lukijan eettisiä arvoja 

rikkomalla. Hänen mukaansa extreme fiktio on onnistunutta, jos se on eettisesti kyseenalaista, 

mikä muodostaa paradoksin: extreme fiktiossa yhdistyy kuvotuksen ja mielihyvän emootiot, 

minkä lisäksi teoksen arvoa määrittää sen mauttomuus ja turmeltuneisuus (Vanhanen 2016: 

276–277). 
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4.2 Pet Semataryn shokkiarvot 
 
Olen tähän mennessä tunnistanut ja todistanut, että Pet Semataryn synnyttämä kauhun emootio 

on tiukasti liittyneenä romaanin lapsihahmoihin Gageen ja Zeldaan. Luvussa 2 esitän, että 

romaanin aiheuttama kauhun emotionaalinen reaktio ei kohdistu Gageen ja Zeldaan itsessään, 

vaan nimenomaan heistä syntyviin mielikuviin. Luvussa 3 hypoteesini vahvistuu, kun tutkin 

Pet Semataryn muita emootion intentionaalisia objekteja, ja huomaan, että romaanissa 

käsitellyt teemat (kuolema, perhe ja lapsuus) ovat omiaan aiheuttamaan lukijassa vahvoja 

emotionaalisia reaktioita. Kukin teemoista kulminoituu lopulta Gagen ja Zeldan hahmojen 

ympärille, ja he toimivatkin teoksen esittämien näkemysten ruumiillistumina.  

 Vanhasen mukaan shokkitaktiikat koostuvat kerronnallisista strategioista, joita 

ovat mimeettiset, aleettiset, tunnistavat ja transgressiiviset strategiat. Mimeettisten 

strategioiden tarkoituksena on tuottaa lukijassa mahdollisimman vaikuttava havainnointia 

muistuttava kuvitelma tarinamaailmasta. Mimeettiset strategiat kattavat siis Vanhasen 

taksonomian kohdan (f), eli ne hyödyntävät lukijassa syntyviä diskurssikeskeisiä 

emotionaalisia reaktioita. Aleettiset strategiat puolestaan pyrkivät luomaan lukijassa 

mielikuvan kertomuksen todellisuudesta. Tunnistavien strategioiden tarkoituksena on lähentää 

lukijaa teoksen henkilöhahmojen kanssa, joten ne sisältävät lukijan emotioonaaliset reaktiot—

empaattiset, sympaattiset ja antipaattiset reaktiot—tarinan henkilöhahmoja kohtaan 

(taksonomian kohdat [c] ja [d]). Transgressiiviset strategiat taas rikkovat lukijan eettisiä arvoja, 

joten katson että ne kattavat Vanhasen taksonomian kohdan (b). 

 Väitän, että Pet Semataryn lukijassa synnyttämän kauhun emootion 

pääasiallisena objektina on paha lapsi, jota on käytetty romaanissa shokkitaktiikkana. Lukujen 

2 ja 3 pohjalta esitän seuraavat havainnot pahan lapsen ominaisuuksista romaanissa: 

1)  Mimeettiset strategiat: pahaa lasta kuvaillaan hyvin yksityiskohtaisesti ja 

kerronta hidastuu huomattavasti kuvailun aikana. Sekä Gagen että Zeldan 

kuvauksissa on myös hyödynnetty kaikkia aisteja mahdollisimman 

havainnollisen ja kuvottavan kuvitelman muodostamiseksi  
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2) Aleettiset strategiat: Pet Sematary tähtää realismiin, sillä se sijoittuu 

Amerikkaan ja kuvaa ideaalista amerikkalaista perhettä. Koska Creedin perhe 

on niin realistinen, perheen sisällä tapahtuva tragedia ja paha lapsi osana sitä 

synnyttää lukijassa vahvoja emotionaalisia reaktioita 

3) Tunnistavat strategiat: Pet Sematary pyrkii herättämään lukijassa 

sympaattisia ja antipaattisia reaktioita pahaa lasta kohtaan, sekä Gagen ja 

Zeldan itsensä avulla että Louisin ja Rachelin välityksellä 

4) Transgressiiviset strategiat: Pet Semataryn paha lapsi rikkoo lukijan lapsuutta 

koskevaa kognitiivista dissonanssia, eli esittää lapsen kuvottavana ja pahana, 

mikä sotii lukijan eettisiä näkemyksiä vastaan 

Pet Semataryssa esiintyvä paha lapsi täyttää siis Vanhasen kuvailemat piirteet extreme 

strategioista. Mutta miksi paha lapsi on niin shokeeraava? Esitän, että vastaus kysymykseen 

löytyy etenkin teoksen kerronnan transgressiivisia strategioita tarkastelemalla. 

 

Paha lapsi kauhukirjallisuudessa 

 

Teoksessaan Possessed Child Narratives (vvv) Adrian Schober esittää, että riivatun lapsen 

trooppi on ensimmäistä kertaa kunnolla esillä Henry Jamesin romaanissa The Turn of the Screw 

(1898) ja suosituimmillaan William Friedkinsin vuoden 1973 filmatisoinnissa William Peter 

Blattyn romaanista The Exorcist (1971). Schoberin mukaan riivattu lapsi ymmärretään nuoreksi 

yksilöksi, jonka mieli ja/tai keho on pahan hengen, vieraan älyn tai jumalolennon vaikutuksen 

alaisena (Schober 2004: ix). 

 Schober esittää, että kertomukset riivatuista lapsista kuvaavat jännitteitä 

kalvinismin ja romantiikan lapsuuteen liittyvien ideologioiden välillä: ne problematisoivat 

kysymyksiä syyllisyydestä, viattomuudesta ja toimijuudesta (agency). Riivattu lapsi on hänen 

mukaansa pohjimmiltaan amerikkalainen ilmiö, jonka Schober katsoo syntyneen kalvinistisista 

ennakkoluuloista puritaaniset juuret omaavaa Yhdysvaltojen kansakuntaa kohtaan, sekä 

roomalaisen katolilaisuuden valta-asemasta aikalaisessa amerikkalaisessa elämässä ja 

kulttuurissa, joihin puritanismi taas nojautuu (Schober 2004: ix). Schoberin mukaan 

roomalainen katolilaisuus ja puritanismi muodostavat myös osan yleistä diskurssia johtuen 

niiden metafyysisistä ja moraalisista oletuksista hyvästä, pahasta, sekä ihmisluonteesta. Näiden 

kahden uskomusjärjestelmän risteäminen The Exorcist:issa on—voimistaen samalla 

kalvinistisia ideologioita lapsuudesta—voimakkaasti imponoinut riivatun lapsen osaksi 
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kansanomaista mielikuvitusta antaen sille samalla tunnusomaisen amerikkalaisen ilmeensä 

(Schober 2004: ix). 

 Schoberin mukaan esityksiä pahoista lapsista analysoidaan usein kulttuuristen 

levottomuuksien näkökulmasta ja hän tunnistaa kolme hallitsevaa levottomuuden kategoriaa: 

1) Monet kertomukset pahoista lapsista voidaan nähdä varoittavina 

esimerkkeinä siitä, miten käy, jos vanhemmat epäonnistuvat lastensa 

kurittamisessa. Esimerkiksi The Exorcist on Schoberin mielestä sekä 

kertomus aikuisten peloista lastensa muuttumisesta kapinallisiksi teineiksi 

että nuorisoa voimaannuttava teos, jossa laiminlyöty lapsi nousee 

vanhempaansa vastaan. Hän jatkaa, että monien pahoja lapsia sisältävien 

kertomusten taustalla piilee lisäksi pelkoa ja ahdistusta katoavaa pyhää 

lapsuuden tilaa kohtaan: paradoksisesti teokset kuitenkin romuttavat 

lapsuuden käsitystä ja samalla muuntavat lapsen halujen ja kaunan kohteeksi, 

johon liittyy usein myös Oidipus-/Elektrakomplekseja. 

2) Kertomuksia pahoista lapsista hyödynnetään usein myös ihmisluontoa 

koskevien kulttuuristen ahdistusten ilmaisukanavana. Näitä ovat esimerkiksi 

filosofiset kysymykset ihmisen hyvyydestä ja pahuudesta. Schoberin mukaan 

The Exorcistin kohdalla viattoman olennon korruptio symboloi yhteiskunnan 

korruptiota. 

3) Kertomukset pahoista lapsista on käsitetty myös miesten naisellista 

seksuaalisuutta kohtaan kokemien ahdistusten kanavina. Schoberin mukaan 

monissa pahoja lapsia käsittelevissä teoksissa on aistittavissa naisvastaisia 

sävyä, mikä näkyy usein tyttölapsen tai tämän äidin seksuaalisuuden 

määrittelemisessä sairaudeksi. Naisen kokeminen vieraaksi kielii Schoberin 

mukaan miesten peloista ja huolista ’supernainen syndroomaa’ (superwoman 

syndrome) kohtaan (Schober 2004: 166–168). 

Schober huomaa lisäksi, että paha lapsi on usein suhteellisen persoonaton. Hän toteaa, että ’In 

its empty or cipher state the possessed child becomes a repository of mul-tiple meanings that 

are highly unstable and capable of being erased at any time so that new meanings may be 

imposed’ (Schober 2004: 169). Hänen mukaansa lasta ympäröivä tyhjyys mahdollistaa sen, että 

lasta voidaan käyttää monien eri ahdistusta aiheuttavien tilojen kuvaamiseen (mt. 169). 

 Schoberin kanssa samoilla linjoilla on Steven Bruhm, joka artikkelissaan 

’Nightmare on Sesame Street’ (2006) esittää, että pahan lapsen konsepti perustuu juuri 

lapsuuden käsitystä ympäröiviin ristiriitaisuuksiin. Bruhm tunnistaa 1960-luvulla tapahtuneen 
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muutoksen pahan lapsen kuvaamisessa, ja esittää, että aikalaisen kulttuurisen siirtymän myötä 

kuvaukset poliittisen toiseuden (other) valtaamasta lapsesta vaihtuvat kotoperäisen ei-

toiseuden (non-other) korruptoimaan pahaan lapseen. Perhekritiikin rinnalle (ja takia) syntyy 

hänen mukaansa myös luonnollisesti paha lapsi, jonka pahuus ei ole ulkoisten tekijöiden 

aikaansaamaa vaan lapsi syntyy pahana. Bruhmin mukaan synnynnäisesti paha lapsi vierittää 

vastuun pois vanhempien ja ammattilaisten hartioilta (Bruhm 2006: 101–102). 

 Bruhm esittää, että viattomuuden ja hallinnan/korruption välinen dialektiikka 

synnyttää nykykulttuurissa paniikkia siitä, keitä lapset oikein ovat ja mitä he tietävät. Hänen 

mukaansa goottilainen lapsi tietää liikaa, ja se saa aikuiset tuntemaan levottomuutta. Hän jatkaa, 

että Pet Semataryn Timmy Baterman ja Gage ovat täynnä kyseisenlaisia salaisuuksia: Timmy 

tietää muiden ihmisten yksityisiä asioita, mikä saa Gagen väitteen Norman harrastamista 

avioliiton ulkopuolisista suhteista Judin ystävien kanssa tuntumaan erityisen kammottavalta, 

sillä väite on luultavimmin totta (Bruhm 2006: 103). 

 Bruhmin mukaan Louis Creed edustaa vanhempien kokemaa ristiriitaa siitä, että 

haluaa lapselleen sitä mitä eniten pelkää ja samalla pelkää sitä mitä eniten haluaa: vanhemmat 

haluavat lastensa olevan kypsiä ja itsenäisiä, mutta samalla kammoavat juuri tätä 

aikuismaisuutta lapsissaan. Bruhm tulkitsee Louis pelkäävän, että Gage palaa kuolleista 

henkisesti jälkeenjääneenä, mutta saakin sen sijaan takaisin ikäänsä kypsemmän lapsen, mikä 

on vielä pahempi vaihtoehto. Bruhm esittääkin, että nykygotiikka tekee lukijalle selväksi sen, 

että lapsen viattomuutta ei kyetä säilyttämään, sillä tieto on väistämätöntä: ’it is the imperative 

of culture generally and parenting specifically’ (Bruhm 2006: 104). 

 Bruhm nostaa esille myös isän roolin pahojen lasten kuvauksissa. Hän esittää, että 

oidipaalinen käsitys perheestä—pidimme siitä tai emme—määrittää kunkin perheenjäsenen 

roolin perheessä: (1) se takaa isän statuksen lain määrääjänä ja järjestyksen suojelijana 

kaaoksen aiheuttamia uhkia vastaan; (2) se takaa äidin statuksen joko isän subjektiivisena 

täydennyksenä, joka vaalii ja suojelee lapsiaan tai sitten isän kaltaisena lain määrääjänä, 

fallisena äitihahmona, joka opettaa lapsilleen tottelevaisuutta liiallisen vallankäytön avulla; (3) 

se takaa Freudilaisen lapsen identiteetin (Bruhm 2006: 106–107). Bruhmin mukaan 

oidipaalinen komento on väistämätöntä ja hän esittää, että sen takia lukija myös hyväksyy 

Louisin roolin oman lapsensa murhaajana: 
From this oedipal position we also condone Louis Creed’s final destruction of the ‘Gage-
thing’ that returns from beyond the Pet Sematary: for too much of the novel Louis has 
been driven by a dangerous sentimentality that makes his child into what all children risk 
becoming in a child-loving culture, spoiled brats who will hurt others to get their own 
way […]. Louis’s murder of Gage returns him to the position of responsible father and 
keeper of order, avenger of the forefathers […] and the womenfolk […]. Moreover, the 
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murder marks Louis once again as the professional and responsible physician, a role in 
which he has invested much but whose cracks show early in the novel when his patient, 
Victor Pascow, dies of head injuries. Louis becomes competent again in an act that we 
must approve at the same time we condemn. 

 
(Bruhm 2006: 107) 
 

Bruhm tiivistää, että goottilainen lapsi siis romuttaa aikuisen identiteetin aikuisena, mikä jo 

itsessään on tarpeeksi kammottavaa, mutta sen lisäksi paha lapsi uhkaa sosiaalista järjestystä, 

jonka noudattamiseen vanhemmat heitä ovat kasvattaneet (Bruhm 2006: 107). Hän on kuitenkin 

sitä mieltä, että goottilainen lapsi ei ole langennut lapsi, vaan avoin vikaviiva fantasioidemme 

maisemassa: fantasioiden, jotka antavat (sisäisille) lapsillemme itse muodostamamme  

seksuaalisuuden, joka meidän on sitten kuitenkin tuhottava lapsissamme (mt. 110–111). 

 Itse koen, että Pet Semataryn tapauksessa paha lapsi edustaa pääasiallisesti 

Schoberin näkemyksen mukaista pahaa lasta ihmisluontoa koskevien kulttuuristen ahdistusten 

kanavana. Tulkitsen, että Gage ja Zelda symboloivat ihmisluonteen moraalin herkkyyttä, sitä 

miten vähän loppupeleissä tarvitaan muuttamaan yksilön luonteen hybris puhtaaksi 

moraalittomuudeksi. Gagen ja Zeldan kauhuelementti ja samalla shokkiarvo perustuu sen sijaan 

myös Schoberin ja Bruhmin mainitsemaan lapsuuden käsityksen rikkomiseen, kognitiivisen 

dissonanssin hajoamiseen. Väitän kuitenkin, että Pet Semataryn tapauksessa pahan lapsen 

kauheutta ei voida perustella tai selittää sillä, että se juontuu lapsen liiallisesta tiedosta tai 

aikuismaisuudesta toisinkuin Bruhm esittää. Koen, että romaanin pahaa lasta on käsiteltävä 

shokkitaktiikkana eli konseptina, jonka eettisyyttä tai epäeettisyyttä ei voida selittää auki 

tarkastelemalla sen yksittäisiä piirteitä, kuten esimerkiksi lapsen tiedonmäärää tai käytöstä. 

Pahan lapsen shokkitaktiikka tulee nähdä kokonaisuutena, jolla on tietty tarkoitus teoksessa: 

shokin ja kauhun emootion tuottaminen. Tutkin seuraavaksi millaisia vaikutuksia pahan lapsen 

shokkitaktiikalla on Pet Semataryn eettiseen ulottuvuuteen hyödyntämällä James Phelanin 

käsitystä kerronnan progressiosta. 
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5. SHOKKITAKTIIKKA JA EETTINEN ULOTTUVUUS 
 

James Phelan esittää teoksessaan Experiencing fiction (2007), että lukijan teoksen 

henkilöhahmoista ja kertojista (kertojat ja kirjailijat) tekemät arvioinnit ovat merkittäviä 

kertomuksen muodosta (narrative form) syntyvälle kokemukselle ja ymmärrykselle. 

Kertomuksen muodolla Phelan tarkoittaa lukijan sitoutumiseen vaikuttavia kertomuksen 

elementtien, tekniikoiden ja rakenteen muotoilua, jotka johtavat erityisiin loppuvaikutelmiin 

auktoriaalisessa yleisössä. Kertomuksen muoto koetaan lukuprosessin ja kertomukseen 

reagoimisen kautta. 

 Jotta voidaan huomioida kertomuksen muodosta syntyvä kokemus, on Phelanin 

mukaan keskityttävä kertomuksen progressioon (narrative progression), jolla hän tarkoittaa 

tekstuaalisten ja lukijallisten dynamiikkojen muodostamaa synteesiä. Tekstuaaliset dynamiikat 

kattavat Phelanin mukaan kertomuksen liikkeen alusta keskikohdan kautta loppuun; lukijalliset 

dynamiikat tarkoittavat puolestaan lukijan reaktioita tähän liikkeeseen, ja ne sekä vaikuttavat 

tekstuaalisiin dynamiikkoihin että ovat niiden aiheuttamia. Phelan käsittää kertomuksesta 

tehdyt arvioinnit ja teoksen progression tärkeimmiksi elementeiksi kertomuksesta syntyvässä 

kokemuksessa, johon ne tuovat hänen mielestään erityisesti yhteyksiä muotoon, etiikkaan ja 

estetiikkaan (Phelan 2007: 3). Tutkin tässä luvussa Pet Semataryn muotoa progression käsitteen 

avulla, sekä pahan lapsen shokkitaktiikan vaikutuksia romaanin synnyttämään 

lukukokemukseen. 

 

5.1 Kertomuksen muoto lukukokemuksen taustalla 
 
James Phelanin ajatukset kertomuksen muodosta perustuvat hänen laajempaan käsitykseensä 

retorisesta narratologiasta. Phelan olettaa, että kerronta on retorinen akti, jota hän kuvailee 

lauseella ’somebody telling somebody else on some occasion and for some purpose(s) that 

something happened’ (Phelan 2007: 3). Hänen mukaansa fiktiivisessä kerronnassa retorinen 

tilanne kaksinkertaistuu, sillä fiktiossa 1) kertoja kertoo tarinansa kerronnalliselle yleisölleen 

omista syistään samalla kun 2) kirjailija kertoo omalle yleisölleen ja omista syistään sekä 

kyseisen tarinan että kertojan kertomisen siitä. Phelan katsoo myös, että teoksen tekijän, 

tekstuaalisten ilmiöiden ja lukijan reaktioiden välillä vaikuttaa rekursiivinen suhde tai 

palautesilmukka. Hän siis olettaa, että kirjailijat suunnittelevat tekstinsä vaikuttamaan 

lukijoihin tietyillä tavoilla, ja että nämä mallit välitetään tekstin sanojen, tekniikoiden, 
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rakenteiden, muotojen ja dialogisten suhteiden sekä tyylilajien ja niiden käytäntöjen kautta 

(Phelan 2007: 3–4). 

 Phelan hyödyntää lähestymistavassaan Peter J. Rabinowitzin luomaa mallia 

yleisöstä: Phelan tunnistaa neljä pääyleisöä, jotka ovat todellinen lukija, auktoriaalinen yleisö 

(kirjailijan mielessään luoma ideaaliyleisö), kerronnallinen yleisö (tarinamaailman sisäinen 

tarkkailijan asema, jonka todellinen lukija omaksuu kertomusta lukiessaan) sekä kertojan yleisö 

(tarinamaailmaa totena pitävä yleisö, jota kertoja puhuttelee). Phelanin mukaan auktoriaalinen 

yleisö tunnistaa kirjailijan kommunikaation kertojan puheen läpi (Phelan 2007: 4–5). Hän 

esittää myös, että yleisöt kehittävät kolmenlaisia kiinnostuksen kohteita ja reaktioita, joista 

jokainen liittyy kertomuksen tiettyyn rakenneosaan: reaktioita voi syntyä mimeettisiä, 

temaattisia ja synteettisiä osatekijöitä kohtaan. Reaktiot kertomuksen mimeettisiin 

komponentteihin kattavat yleisön kiinnostuksen henkilöhahmoja kohtaan mahdollisina oikeina 

ihmisinä ja tarinamaailmaa kohtaan hypoteettisesti tai käsitteellisesti mahdollisena maailmana. 

Nämä reaktiot sisältävät myös lukijan kehittyvät arvioinnit ja emootiot, toiveet, odotukset, sekä 

tyytyväisyyden ja pettymyksen tunteet (mt. 5). 

 Phelanin mukaan yleisön reaktiot teosten temaattisia osatekijöitä kohtaan kattavat 

puolestaan kiinnostuksen fiktion henkilöhahmojen ruumiillistamiin ideationaalisiin funktioihin 

(ideational function) sekä kulttuurisiin, ideologisiin, filosofisiin tai eettisiin ongelmiin. Reaktiot 

synteettisiin komponentteihin taas sisältävät yleisön mielenkiinnon henkilöhahmoihin ja 

kertomukseen keinotekoisina rakenteina. Phelan toteaa, että yleisön kiinnostuksen painotus 

mimeettisiä, temaattisia ja synteettisiä komponentteja kohtaan vaihtelee teoskohtaisesti (Phelan 

2007: 5–6). 

 Phelanin lähestymistapa olettaa lisäksi, että tarinan kertomisen retorinen akti 

edellyttää monitasoista viestintää kirjailijalta yleisölle. Hänen mukaansa tämä viestintä kattaa 

yleisön älyn, emootiot ja niin moraaliset kuin esteettisetkin arvot (Phelan 2007: 6). 

 

Kerronnan arvioinnit 

 

Phelan esittää seitsemän väitettä kerronnan arvioinneista (narrative judgments): (1) Phelanin 

mukaan kerronnan arviot muodostuvat kerronnan muodon, etiikan ja estetiikan 

leikkauspisteestä. (2) Hän esittää, että lukijat tekevät kertomuksista kolmenlaisia arviointeja, 

joista jokainen voi vaikuttaa toisiin tai olla päällekkäinen toisten kanssa. Näitä ovat 

tulkinnalliset arvioinnit teoksessa esitettyjen tekojen luonteesta tai muista kertomuksen 

elementeistä, eettiset arvioinnit henkilöhahmojen ja tekojen moraalisesta arvosta, sekä 
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esteettiset arvioinnit kertomuksen ja sen osien taiteellisesta laadusta. Väitteellä on Phelanin 

mukaan kaksi seuraamusta: a) yksittäinen teko voi herättää monenlaisia arviointeja ja b) koska 

henkilöhahmojen teot kattavat heidän arviointinsa, lukija arvioi usein siis henkilöhahmojen 

arviointeja (Phelan 2007: 7–9).  

 (3) Phelanin mukaan yksittäiset kertomukset muodostavat eksplisiittisesti tai 

(useimmiten) implisiittisesti omat eettiset standardinsa ohjatakseen yleisöjään kohti tiettyjä 

eettisiä arviointeja. Tästä johtuen kerronnan eettiset arvioinnin etenevät sisältä ulospäin 

ennemmin kuin ulkopuolelta sisään, ja siksi ne ovat myös tiiviisti sidottuina esteettisiin 

arviointeihin. Toisin sanoen pyrkimyksenä on rekonstruoida ne eettiset periaatteet, joiden 

varaan kertomus on rakennettu. Phelan tunnistaa neljä eettistä kantaa, joihin teoksen eettisten 

arvojen tutkimus voi kiinnittää huomiota: kerrotun etiikka (henkilöhahmojen väliset suhteet), 

kerronnan etiikka (kertojan ja sisäistekijän suhteet henkilöhahmoihin, kertomisen tarkoitukseen 

ja yleisöön), sekä todellisen yleisön reaktiot edellisiin positioihin. Lisäksi Phelan nostaa esille 

vielä kertomuksen retorisen tarkoituksen eettisyyden, eli kerronnan yleisen eettisen 

ulottuvuuden tutkimisen. Phelan esittää, että kirjailija voi paljastaa eettiset periaatteensa 

tyylillisten valintojen, kertojan hyödyntämisen tai progression hallitsemisen kautta (Phelan 

2007: 10–11). 

 (4) Kerronnan eettiset arvioinnit kattavat Phelanin mielestä sekä lukijan tekemät 

arvioinnit henkilöhahmoista ja heidän teoistaan että lukijan arvioinnit itse kertomuksen 

kertomisen etiikasta. Phelanin mukaan kerronnan etiikassa kiinnitetään huomiota erityisesti 

(sisäis)tekijän suhteiden eettisyyteen kertojaa, henkilöhahmoja ja yleisöä kohtaan. Phelan 

esittää, että kerronnan etiikkaa tutkittaessa kiinnostuksen kohteena on (sisäis)tekijän 

implisiittisten eettisten periaatteiden tunnistaminen ja soveltaminen kerronnan tekniikkoihin. 

(5) Phelan jatkaa, että lukijoiden tulee arvioida yksittäisten kertomusten eettisiä standardeja ja 

tarkoituksia. Phelanin mukaan retorinen etiikka sisältää kaksivaiheisen prosessin, joka 

muodostuu rekonstruktiosta ja arvioinnista; retorinen etiikka pyrkii tunnistamaan teoksen 

taustalla vaikuttavat relevantit eettiset periaatteet, soveltamaan niitä henkilöhahmojen 

käytökseen ja kerronnan tekniikkoihin, sekä määrittämään koko kertomuksen tarkoituksen 

eettisen ulottuvuuden. (6) Phelanin mukaan retorisen estetiikan tutkiminen etenee retorisen 

etiikan tarkastelun tavoin teoksen sisältä ulospäin, ja se sisältää myös kaksivaiheisen 

rekonstruoinnin ja arvioinnin prosessin. Estetiikan tutkiminen sisältä ulospäin tarkoittaa 

teoksen kertomushankkeen luonteen tunnistamista ja sen analysoimista, miten taidokkaasti teos 

suoriutuu hankkeestaan. Retorinen estetiikka pyrkii ymmärtämään esteettiset periaatteet, joiden 

varaan teos on rakennettu ja näiden periaatteiden toteutuksen, minkä jälkeen se siirtyy 
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arvioimaan teoksen kokonaisestetiikan saavutuksia. (7) Phelanin mielestä lukijoiden eettiset ja 

esteettiset arviot vaikuttavat toisiinsa merkittävästi, vaikka ne pysyvätkin erillisinä 

näkökantoina (Phelan 2007: 12–14). 

 Näiden seitsemän väitteen pohjalta Phelan tarjoaa mallin kerronnan progressiosta, 

jonka tutkimisen kautta voidaan hänen mielestään saada käsitys teoksen lukijassa 

synnyttämästä kokemuksesta. Phelanin mukaan progression malli olettaa, että vaikka 

progression elementit ovat itsessään kertomuksen kokemuksen avainosia, niitä hallitsee 

kuitenkin kertomuksen yleiset tarkoitusperät. Hän jakaa progression kolmeen erityiseen osaan, 

jotka ovat alku (beginning), keskikohta (middle) ja loppu (ending) (Phelan 2007: 3; 15). 

 

Kerronnan progressio 

 

Phelan määrittelee kertomuksen alun osaksi, joka käynnistää kertomuksen progression 

esittelemällä epävakaita suhteita henkilöhahmojen välillä (epävakaudet [instabilities]) tai 

(sisäis)tekijän ja auktoriaalisen yleisön tai kertojan ja auktoriaalisen yleisön välillä (jännitteet 

[tensions])2. Phelan jakaa epävakaudet edelleen lokaaleihin ja globaaleihin epävakaisuuksiin: 

lokaalien epävakauksien ratkeaminen kertomuksessa ei viestitä lukijalle progression lähestyvän 

loppuaan, kun taas globaalit epävakaudet muodostavat kertomuksen progression pääsuunnan ja 

niiden on ratkettava, jotta kertomus voidaan saattaa loppuun (Phelan 2007: 16). 

 Phelanin mukaan kertomusten aluilla on myös muita merkityksiä kuin pelkkä 

kertomuksen progression käynnistäminen. Alut sisältävät myös eksposition (exposition) 

elementtejä, jotka muovaavat lukijan ymmärrystä tarinamaailmasta. Ymmärrys 

tarinamaailmasta puolestaan vaikuttaa lukijan käsitykseen teoksessa kuvattujen tekojen 

merkityksistä ja seuraamuksista, ja se mahdollistaa myös teoksen lajin tunnistamisen, ja siitä 

juontuvat odotukset kertomuksen ominaisuuksista (Phelan 2007: 16). Toisin sanoen 

kertomusten alkuosio sisältää siis materiaalia, jonka perusteella lukija voi päätellä kyseessä 

olevan esimerkiksi kauhugenren teos, mikä puolestaan vaikuttaa lukijan teosta koskevaan 

odotushorisonttiin ja kertomukseen asennoitumiseen. 

 Phelanin mukaan kertomusten alkuja koskevan käsityksen tulee kattaa 

tekstuaalisten dynamiikkojen lisäksi myös lukijallisten dynamiikkojen piirteitä, sillä 

kertomuksen diskurssi vaikuttaa hänen mielestään oleellisesti lukijan tarinamaailmaan 

 
2 Tämän luvun englanninkielisten termien suomennokset on lainattu kandidaatintutkielmastani ’My man Friday’: 
Kerronnan etiikka Daniel Defoen romaanissa Robinson Crusoe (2009). 
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astumiseen. Phelan erottaa lisäksi avauksen (opening) ja alun käsitteet toisistaan, ja viittaa 

avauksella laajasti teoksen pariin ensimmäiseen sivuun ja kertomuksen ensimmäiseen lukuun, 

mukaan lukien teoksen esiön. Alku on Phelanin mukaan sen sijaan tarkka ja tekninen termi, 

jolla hän viittaa neljästä eri ominaisuudesta koostuvaan kertomuksen osaan. Kaksi ensimmäistä 

alun ominaisuutta keskittyvät tekstuaalisiin dynamiikkoihin ja kaksi viimeistä puolestaan 

auktoriaalisen yleisön toimintaan eli lukijallisiin dynamiikkoihin (Phelan 2007: 16–17):  

1) Ekspositio: ekspositiolla Phelan tarkoittaa kaikkea, mikä tarjoaa lukijalle 

tietoa kertomuksesta, henkilöhahmoista (e.g. ominaisuuksien kuvaileminen ja 

henkilöhistoria), miljööstä (aika ja paikka) ja kertomuksen tapahtumista. 

Phelanin mukaan ekspositio voi esiintyä missä tahansa kertomuksen 

vaiheessa, mutta alun ekspositio kattaa kaiken ennen liikkeellelähtöä (launch) 

tai heti sen jälkeen 

2) Liikkeellelähtö: liikkeellelähdöllä Phelan tarkoittaa kertomuksen 

ensimmäisten globaalien epävakauksien tai jännitteiden paljastamista 

lukijalle. Tämä hetki kertomuksessa erottaa teoksen alun ja keskikohdan 

toisistaan. Phelanin mukaan liikkeellelähtö voi tapahtua aikaisin tai myöhään 

kertomuksessa, mutta sen rajana on ensimmäisen globaalin epävakauden tai 

jännitteen esittely, sillä ennen tätä kertomus ei ole osoittanut selkeää suuntaa. 

3) Initiaatio (initiation): initiaatio on Phelanin mukaan sisäistekijän ja kertojan 

sekä todellisen lukijan ja auktoriaalisen yleisön välinen alustava retorinen 

kanssakäyminen, joka tarjoaa viitteitä esimerkiksi kertojan luonteesta ja 

auktoriaalisen yleisön positiosta 

4) Sisäänastuminen (entrance): sisäänastumisella Phelan tarkoittaa todellisen 

lukijan kognitiivista, emotionaalista ja eettistä liikettä tekstin ulkopuolelta 

auktoriaalisen yleisön jäseneksi liikkeellelähdön lopussa. Kun 

sisäänastuminen on saavutettu, auktoriaalinen yleisö on jo tyypillisesti tehnyt 

lukuisia merkittäviä tulkinnallisia, eettisiä ja jopa esteettisiä arviointeja. Nämä 

arviot vaikuttavat Phelanin mukaan sisäänastumisen tärkeimpään elementtiin 

eli auktoriaalisen yleisön luomaan implisiittiseen tai eksplisiittiseen 

hypoteesiin koko kertomuksen suunnasta ja tarkoituksesta, mitä hän nimittää 

kertomuksen konfiguraatioksi (configuration) (Phelan 2007: 17–19) 

 Phelanin mukaan kertomuksen alku voi vaihdella pituutensa puolesta 

huomattavasti eri kertomusten välillä. Hän esittää myös, että edellinen käsitys aluista johtaa 

luonnollisesti samankaltaisiin käsityksiin kertomusten keskikohdista ja lopuista. Myös 
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keskikohdat ja loput kattavat kukin kaksi tekstuaalisiin dynamiikkoihin ja kaksi lukijallisiin 

dynamiikkoihin liittyvää ominaisuutta (Phelan 2007: 19). 

 Kertomuksen keskikohdat sisältävät Phelanin mukaan seuraavat ominaisuudet: 

5) Ekspositio: keskikohdan ekspositio kattaa Phelanin mukaan kertomukselle, 

miljöölle, henkilöhahmoille ja tapahtumille oleellista informaatiota (e.g. 

lukujen otsikot) 

6) Matka (voyage): matkalla Phelan tarkoittaa globaalien epävakauksien tai 

jännitteiden kehittymistä 

7) Vuorovaikutus (interaction): vuorovaikutuksella Phelan viittaa sisäistekijän, 

kertojan ja yleisön välillä meneillään olevaan kommunikaatioon. Tällä 

kommunikaatiolla on Phelanin mukaan merkittäviä vaikutuksia lukijan 

kehittyville reaktioille henkilöhahmoja ja tapahtumia kohtaan, sekä lukijan 

suhteeseen kertojan ja sisäistekijän kanssa 

8) Välikonfiguraatio (intermediate configuration): välikonfiguraatiolla Phelan 

tarkoittaa auktoriaalisen yleisön kehittyviä reaktioita kertomuksen 

kokonaiskehitystä kohtaan. Lukijan alustava hypoteesi koko kertomuksen 

konfiguraatiosta kehittyy. Phelan huomauttaa, että joissain tapauksissa 

tekstuaaliset ja lukijalliset dynamiikat voivat toimia yhteistyössä tietyn 

konfiguraation, tai osan siitä, säilyttämiseksi lähes muuttumattomana hyvän 

aikaa kertomusta, ja toisinaan taas ne voivat antaa erityisen painotuksen 

tietylle kehittyvän konfiguraation muodolle (Phelan 2007: 19–20) 

 Kertomusten lopuilla on Phelanin mukaan puolestaan seuraavat tekstuaalisten ja 

lukijallisten dynamiikkojen ominaisuudet: 

9) Ekspositio/sulkeuma (closure): Phelanin mukaan ekspositioista tulee 

sulkeuman keinoja, jos lukijalle tarjottu informaatio kertomuksesta, 

henkilöhahmoista tai teoista sisältää jonkin merkin, joka viittaa kertomuksen 

lähenevän loppuaan. Loput saattavat sisältää materiaalia, kuten epilogeja tai 

loppusanoja 

10) Perilletulo (arrival): perilletulolla Phelan tarkoittaa kertomuksen globaalien 

epävakauksien tai jännitteiden täydellistä tai osittaista ratkeamista 

11) Jäähyväiset (farewell): jäähyväisillä Phelan viittaa (sisäis)tekijän, kertojan ja 

yleisöjen välisen kommunikaation päätäntöä. Tällä lopullisella 

sananvaihdolla on Phelanin mielestä aina potentiaalia vaikuttaa siihen, miten 

yleisö reagoi kertomukseen kokonaisuutena 
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12) Valmistuminen (completion): valmistumisella Phelan tarkoittaa lukijan koko 

kertomusta koskevien kehittyvien reaktioidensa pohjalta tekemää 

johtopäätöstä. Nämä reaktiot kattavat lukijan eettiset ja esteettiset arviot 

kertomuksesta kokonaisuutena (Phelan 2007: 20–21) 

Phelanin progressiosta luoman mallin voi myös esittää seuraavan havainnollistavan taulukon 

avulla: 

 

 alku keskikohta loppu 

tekstuaaliset ekspositio ekspositio ekspositio/sulkeuma 

dynamiikat liikkeellelähtö matka perilletulo 

lukijalliset initiaatio vuorovaikutus jäähyväiset 

dynamiikat sisäänastuminen välikonfiguraatio valmistuminen 

 

Tutkin seuraavaksi Phelanin näkökulmaa hyödyntäen Pet Semataryn progressiota ja sitä, miten 

se vaikuttaa romaanin lukukokemukseen 

 

5.2 Pet Semataryn progressio 
 

Noëll Carrollin teoria kauhukirjallisuudesta sisältää katsauksen tyypillisimmistä 

kauhukertomusten rakenteista. Carrollin mukaan kauhukertomus koostuu laajimmillaan 

neljästä eri funktiosta, jotka ovat alkamisen (onset), havaitsemisen (discovery), varmistumisen 

(confirmation) sekä konfrontaation (confrontation) funktiot. Kertomus voi kuitenkin hyödyntää 

vain 1—3:a edellä mainituista funktioista (Carroll 1990/2004: 233). Sovellan seuraavaksi 

Carrollin näkemyksiä James Phelanin malliin kertomuksen progressiosta saadakseni tarkan 

kuvan Pet Semataryn muodosta. Esitän, että Pet Semataryn funktiot kulkevat rinnakkain 

Phelanin käsitysten kanssa kertomusten aluista, keskikohdista ja lopuista, ja että näkemyksiä 

tulee käsitellä yhdessä, sillä kauhugenren edustajana Pet Sematary pyrkii tietynlaisen 

emotionaalisen reaktion synnyttämiseen lukijassa: kauhuteoksen retorisena aktina on tietoinen 

tavoite kauhun emootion herättämisestä yleisössä, mihin se pyrkii sekä kuvauksen että 

kerronnan rakenteiden avulla. 

 Carrollin mukaan alkamisen funktio sisältää tyypillisesti kuvauksia kertomuksen 

hirviön aiheuttamasta hävityksestä sekä muita todisteita sen olemassaolosta. Alkaminen 

käynnistää varsinaisen kauhutarinan, joskin sitä ennen saattaa esiintyä lukijaa pohjustavaa 
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materiaalia, jossa esitellään esimerkiksi henkilöhahmoja ja miljöötä. Hirviön ilmestyminen 

voidaan Carrollin mukaan ilmaista joko trillerimäisesti paljastamalla hirviön identiteetti 

yleisölle saman tien tai vaihtoehtoisesti mysteereitä mukaillen näyttämällä ainoastaan hirviön 

saapumisesta aiheutunutta tuhoa ja hävitystä (Carroll 1990/2004: 233–234). 

 Havaitsemisen funktiossa hirviön läsnäoloon viittaavista kuvauksista muodostuu 

tarinamaailman ihmishahmojen silmissä lopulta vakaa uskomus hirviön olemassaolosta. 

Havaitsemisen funktio sisältää Carrollin mukaan usein myös runsaasti puntarointia ja 

järkeistämistä, jonka avulla hirviön todellisuuden mahdollisuus yritetään kumota luonnollisten 

selitysten avulla; Carroll esittää kyseisen ajatusleikin lisäävän kauhukertomuksen tuottamaa 

kognitiivista mielihyvää ja toimivan samalla lukijallisena todisteluna hirviöstä potentiaalisena 

mahdollisena olentona (Carroll 1990/2004: 237; 240–241). 

 Varmistumisen funktiossa usko hirviön olemassaolosta leviää henkilöhahmojen 

keskuudessa. Carrollin mukaan varmistumisen funktio toimii erityisen vahvana lukijaa 

ohjaavana kertomuksen vaiheena, sillä sen avulla muovataan sekä lukijan odotushorisonttia että 

asennoitumista hirviötä kohtaan (Carroll 1990/2004: 239). Konfrontaation funktiossa hirviö 

yritetään useimmiten tuhota enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Carroll esittää, että 

konfrontaation funktio voi kattaa useampia kuvauksia yhteenotoista kertomuksen 

ihmishahmojen ja hirviön välillä ja että ne ovat yleensä eksponentiaalisesti toinen toistaan 

intensiivisempiä (mt. 241–242). 

 Pet Semataryn kerronta koostuu alkamisen, havaitsemisen ja konfrontaation 

funktioista. Romaani alkaa viattomalla kuvauksella Creedien muuttamisesta uuteen kaupunkiin 

ja tutustumisesta Jud Crandalliin. Judin pahaenteiset sanat ’That’s one mean road all right. […] 

It uses up a lot of animals […].’ (King 1983/2011: 19) yhdessä romaanin nimen kanssa 

kuitenkin viittaavat luvassa olevan perhedraamaa synkempi kertomus. Lukijalle ei kuitenkaan 

paljasteta vielä sen enempää kertomuksen hirviöstä tai tien pahuudesta, joten Pet Sematary 

mukailee Carrollin määritelmän mukaisesti mysteerikertomusta. 

 Phelanin käsityksen mukaan romaanin alun ekspositio kattaa kuvauksen Creedin 

perheen jäsenistä, heidän muutostaan Ludlowiin ja tutustumisestaan Jud Crandalliin, sekä 

Louisin tavoitteista päästä jyvälle uudesta työpaikastaan yliopiston lääkärinvastaanotolla. 

Romaanin liikkeellelähtö puolestaan käynnistyy Judin mainitessa, että Creedien taloa sivuava 

tie on ’one mean road’ (King 1983/2011: 19), joka on syypää lähistöllä olevalle Pet Semataryn 

lemmikkien hautausmaalle. Perheen vieraileminen hautausmaalla ja sitä seuraava Louisin ja 

Rachelin välinen riita näkemyksistään kuolemasta vakiinnuttavat liikkeellelähdön, ja lukijalle 

esitellään teoksen ensimmäiset globaalit epävakaudet ja jännitteet: romaanin ensimmäinen 
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globaali epävakaus muodostuu Louisin ja Rachelin välille koskien heidän vastakkaisia 

näkemyksiään kuolemasta, kun taas globaali jännite juontuu kysymyksistä Pet Semataryn 

luonteesta ja merkityksestä romaanille. Lukijalle esitellään romaanin liikkeellelähdön myötä 

myös lokaali jännite koskien Rachelin Zelda-siskoa ja sitä, miksi hänen menehtymisensä on 

vääristänyt Rachelin suhtautumista kuolemaan. 

 Pet Semataryn alun lukijalliset dynamiikat muodostuvat puolestaan initiaatiosta 

ja sisäänastumisesta. Romaanin alkuvaiheessa lukija saa kertojasta luotettavan kuvan ja 

huomaa, että kertoja keskittyy tapahtumien raportoimiseen ja tulkitsemiseen Louisin 

näkökulmasta. Auktoriaalinen yleisö sijaitsee suhteellisen lähellä Louisia, mutta välimatkaa 

kuitenkin löytyy henkilöhahmojen ja auktoriaalisen yleisön väliltä, sillä kertoja keskittyy 

romaanin alussa pääasiallisesti Louisin ajatusten epäsuoraan lainaamiseen. Lukijan 

sisäänastuminen tapahtuu Louisin ja Rachelin riidan päätteeksi, jolloin romaanin auktoriaalinen 

yleisö on jo muodostanut käsityksen Louisista järkevänä ja Rachelista lapsellisena hahmona 

(kts. luku 3). Auktoriaalinen yleisö muodostaa kertomuksen suunnasta ja tarkoituksesta 

hypoteesin, joka uumoilee Louisin ja Rachelin kuolemaa koskevien näkemyksellisten erojen 

aiheuttavan konfliktin, mutta sen lopputulemasta ja muodosta ei vielä ole haisua. 

 Alkamisen funktiosta Pet Sematary siirtyy havaitsemisen funktioon, jonka 

liikkeellepanijana toimii Pascowin ilmestyminen Louisille luvussa 16. Pascowin varoitus Pet 

Semataryn pahasta voimasta käynnistää aina lukuun 59 asti kestävän pallottelun 

yliluonnollisten ja luonnollisten selitysten välillä: Louis puntaroi Pet Semataryn todellisuutta 

maagisena toisena vaihtoehtona tai vain omien aistiharhojensa tuotteena. Varsinainen 

havaitsemisen funktio täyttyy luvussa 60 Louisin ymmärtäessä, että Pet Semataryn voima on 

todellinen ja että se on paha. 

 Carrollin käsitys havaitsemisen funktiosta on rinnastettavissa Phelanin esitykseen 

kertomuksen keskikohdasta ja sen tekstuaalisista ja lukijallisista dynamiikoista. Phelanin 

käsitys keskikohdassa esiintyvästä matkasta ilmenee Pet Semataryn kohdalla globaalien 

epävakauksien ja jännitteiden monimutkaistumisena: Victor Pascowin (epä)kuolema ja 

varoitus Pet Semataryn voimasta yhdessä Churchin ylösnousemisen ja Gagen menehtymisen 

kanssa kasvattavat romaanin kuoleman käsitystä ympäröivää konfliktia entisestää. Zeldaa 

koskeva lokaali jännite ratkeaa Rachelin kertoessa siskonsa tarinan. 

 Kertojan asenne Louisia kohtaan muuttuu Gagen kuoleman lähestyessä ja heti sen 

jälkeen: kertoja lisää Louisin ajatusten suoraa lainaamista ja ajoittain jopa solvaisee Louisia 

osoittaakseen auktoriaaliselle yleisölle vastustavansa Louisin etiikkaa (kts. luku 3). Kertojan 

asennemuutoksen myötä auktoriaalinen yleisö alkaa yhtä lailla etääntymään Louisista ja 
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lähentymään (sisäis)tekijän näkemysten kanssa (vuorovaikutuksen aspekti), jotka yleisö 

huomaa omia arvojaan lähempänä oleviksi. Auktoriaalisen yleisön muodostama alustava 

hypoteesi kertomuksen suunnasta ja tarkoituksesta kehittyy romaanin keskikohdan aikana, ja 

Pet Semataryn yleisön alkuperäinen ajatus teoksesta kuolemaa koskevien eriävien käsitysten 

välisten ristiriitojen kuvaamisesta tarkentuu: auktoriaalisen yleisön välikonfiguraatioksi 

muodostuu ymmärrys, että teoksen tarkoituksena on kuvata henkilöhahmojen moraalisia eroja 

kuoleman avulla. Louisin suunnitellessa Gagen henkiinherättämistä auktoriaalisen yleisön 

käsitys Louisin moraalista täydentyy ja yleisö muodostaa siitä seuraavat johtopäätökset: 

a) Louis valitsee salailun ja valehtelun totuuden kertomisen sijasta välttääkseen 

konflikteja vaimonsa ja Judin kanssa: hän ei kerro Rachelille tai Ellielle 

Churchin kohtalosta eikä Pet Semataryn voimasta ja valehtelee Judille 

pystyvänsä hillitsemään halunsa Gagen henkiinherättämisestä 

b) Louis kokee oikeudekseen leikkiä Jumalaa, mikä käy ilmi hänen 

asennoitumisestaan Gagen kuolemaa kohtaan: ’Could he simply dismiss his 

son as a…a sort of divine abortion, when there was another recourse?’ (King 

1983/2011: 325) 

c) Louis kokee omat tunteensa muiden tunteita tärkeämpinä: hän ei välitä miltä 

Rachelista ja Elliestä tuntuu heidän surressaan Gagea eikä siitä, miten he 

saattavat reagoida kuolleista palanneeseen poikaan. Lisäksi Louis sivuttaa 

ajatukset Gagen mahdollisista tunteista 

d) Louis kokee, että hänellä on lääkärinä oikeus päättää toisten elämästä ja 

kuolemasta: hän katsoo, että voi tappaa Gagen ilman tunteita, jos poika palaa 

peruuttamattomasti muuttuneena. 

 Pet Sematary siirtyy havaitsemisen funktiosta suoraan konfrontaation funktioon 

ensin Judin ja sitten Louisin näkökulmasta kuvattuna. Judin kamppailu hirviön kanssa päättyy 

Judin kuolemaan, ja konfrontaation funktio jatkuu Louisin kohdatessa Churchin ja Gagen. 

Louis onnistuu molempien epäluonnollisten olentojen murhaamisessa, mutta lukijalle käy 

kuitenkin pian selväksi, että Gagen kuolema ei pysäytä Pet Semataryn voimaa ja pahuus vie 

lopulta voiton kertomuksessa Louisin kantaessa Rachelin ruumista Pet Semataryn uusimmaksi 

asukkaaksi. 

 Tekstuaalisista dynamiikoista Pet Semataryn sulkeuma sisältää Steve 

Mastertonin näkökulmasta kerrotun kohtaamisen Louisin kanssa tämän kantaessa Rachelin 

ruumista kohti Pet Semataryn salaista osaa. Steve onnistuu vastustamaan Pet Semataryn voimaa 

ja unohtaa pian koko tapauksen ja Louisin. Kertomus päättyy lauseeseen ’In the time between 
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his last sight of Louis Creed and his departure for the Midwest, Steve never went into the town 

of Ludlow again’ (King 1983/2011: 464), mikä luo etäisyyttä lukijan ja kertomuksen välille ja 

indikoi selvästi kertomuksen päättyneen. Pet Sematary sisältää lisäksi epilogin, jossa Louis 

odottaa Rachelin saapuvan Pet Sematarylta eläväkuolleena olentona. Romaanin perilletulo 

ratkaisee Pet Semataryn globaalin jännitteen koskien Pet Semataryn luonnetta ja merkitystä 

romaanille, mutta globaali epävakaus koskien Rachelin ja Louisin näkemyksellisiä eroja 

kuolemasta sen sijaan jää avoimeksi Rachelin herättyä epilogissa henkiin. Tutkin seuraavaksi 

Pet Semataryn valmistumisen aspektia muodostamalla kuvan lukijan lukukokemuksen 

eettisestä ulottuvuudesta. 

 

5.3 Paha lapsi ja kerronnan etiikka 
 

James Phelanin mukaan kertomuksen eettinen ulottuvuus kattaa arvot, joihin auktoriaalisen 

yleisön arvioinnit perustuvat, tavan, jolla näitä arvoja käytetään kertomuksessa hyväksi, sekä 

arvot ja uskomukset, jotka ovat implisiittisiä henkilöhahmojen kokemusten tematisoimisessa 

(Phelan 1996: 100). 

 Pet Semataryn auktoriaalisen yleisön eettisiin arviointeihin vaikuttavat Louisin, 

Rachelin ja Judin, sekä kertojan eettiset periaatteet. Louisin moraalittomuuden vastapainoksi 

lukijalle esitetään Judin ja Rachelin yleisempää hyväksyntää herättävät moraaliset arvot: Jud 

on tehnyt elämässään huonoja valintoja, mutta katuu tekojaan ja yrittää korjata käytöksestään 

aiheutuneet vahingot kuolemaansa asti. Rachel puolestaan kasvaa Gagen menetyksen myötä 

ihmisenä ja laittaa Louisin tunteet omiensa edelle palatessaan Ludlowiin tarkistamaan, että 

Louisilla on kaikki hyvin. Kertoja taas irrottautuu Louisin etiikasta Gagen kuoleman myötä ja 

omaksuu laajemman moraalisen näkemyksen kerronnan näkökulmaa vaihtelemalla.  

 Johtuen kertojan näkökulman keskittymisestä Louisin perspektiiviin valtaosan 

kertomuksesta sekä Louisin ja Rachelin välillä vaikuttavasta sympatia-antipatiasymbioosista, 

auktoriaalinen yleisö on taipuvainen jakamaan Louisin eettiset näkemykset Gagen kuolemaan 

asti. Gagen kuolema aiheuttaa kuitenkin muutoksia sekä kertojan että auktoriaalisen yleisön 

suhtautumisessa Louisiin: kertoja irrottautuu Louisin arvomaailmasta samalla kun Louisin ja 

Rachelin välinen symbioosi kääntyy päälaelleen. Auktoriaalinen yleisö asetetaan tilanteeseen, 

jossa se kokee häpeää siitä, että on tuominnut Rachelin liian nopeasti ja idealisoinut Louisin 

kaltaista henkilöä. Tämä järkytys ohjaa auktoriaalisen yleisön ymmärtämään teoksen taustalla 
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vaikuttavat (sisäis)tekijän moraaliset arvot, jotka ovat (luultavasti) hyvin lähellä todellisen 

lukijan omia arvoja: liiallinen luonteen hybris johtaa moraalin rappioitumiseen. 

 Gagen murhatessa Rachelin ja Judin, sekä Louisin onnistuessa Rachelin 

henkiinherättämisessä (sisäis)tekijä kuitenkin evää auktoriaalisen yleisön toiveet ’hyvän’ 

moraalin voittamisesta: huolimatta siitä, että kertomuksen tarkoituksena on osoittaa lukijalle 

Louisin hybriksen moraalittomuus ja että auktoriaalisen yleisön on tarkoitus häpeän kautta 

omaksua Judin ja Rachelin moraaliset arvot, (sisäis)tekijä kuitenkin viestittää että eipä 

kannattanut, sillä moraaliton Louis säilyttää henkensä kun taas Jud ja Rachel hyveineen ovat 

tuhon omia.  

 Samanlaista moraalista ristiriitaa teoksessa aiheuttaa Gagen ja Zeldan hahmot, 

joita käsittelen tarkemmin luvuissa 2 ja 3. Luvussa 4 väitän, että he toimivat teoksen 

shokkitaktiikkana, jota nimitän pahan lapsen shokkitaktiikaksi. Perustelen väitettäni sillä, että 

heidän synnyttämät mielikuvat rikkovat lukijan kognitiivista dissonanssia lapsuuden 

käsityksestä. Jotta voidaan tarkastella pahan lapsen shokkitaktiikan vaikutusta Pet Semataryn 

eettiseen ulottuvuuteen, täytyy kuitenkin ensin huomioida muutama edellisissä luvuissa 

esiinnoussut tärkeä kauhugenren piirre:  

a) Pet Sematary on kauhugenren teos 

b) kauhukertomuksen tarkoituksena on synnyttää lukijassa kauhun emootiota, 

joka koostuu sekä pelosta että kuvotuksesta 

c) Pet Semataryn kauhun emootion objektina on paha lapsi, joka toimii 

shokkitaktiikkana 

d) shokkitaktiikat pyrkivät kuvotuksen ja järkytyksen emootioiden 

synnyttämiseen 

e) shokkitaktiikoiden synnyttämä kuvotus voidaan kokea miellyttävänä. 

 Luvussa 4 totean, että Pet Semataryn pahaa lasta tulee käsitellä kokonaisuutena 

sen sijaan, että tarkastelisi sen yksittäisiä piirteitä, sillä kyseessä on shokkitaktiikka, jonka 

merkitys perustuu sen vaikutukseen lukukokemuksessa. Tämä käy ilmi kun Gagen eettistä 

ulottuvuutta tarkastellaan erillisten väittämien avulla: 

1) Gage on murhaaja, joka tappaa oman äitinsä ja Judin vailla moraalista 

oikeutusta (e.g. itsepuolustus, muiden edun tavoittelu), toisin sanoen Gage 

murhaa huvin vuoksi tai henkilökohtaisen koston saavuttamiseksi 

2) Gage käyttää epämiellyttävää kieltä puhuessaan Judille 
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3) Gage hyväksikäyttää Judin ja Rachelin pelkoja ja häpeää tehdäkseen heistä 

itselleen helpommat uhrit: Gage häpäisee Norman moraalia Judin 

häiritsemiseksi ja omaksuu Zeldan hahmon Rachelin lamaannuttamiseksi 

4) Gage yrittää murhata myös Louisin 

5) Gage on Pet Semataryn voiman/Wendigon vaikutuksen alaisena ja palautuu 

omaksi itsekseen vasta kuollessaan Louisin tainnutuspiikkiin 

6) Gage on Louisin hybriksen aikaansaannos. 

Väittämien (1)–(4) pohjalta voinee turvallisesti esittää, että Gagen toiminta todella on 

epäeettistä. Väittämät (5) ja (6) kuitenkin osoittavat, että Gage on sekä Louisin 

henkilökohtaisen moraalittomuuden että ulkoisen voiman aikaansaannos, ja täten hän ei voi olla 

moraalisessa vastuussa teoistaan. Päädytään siis paradoksiseen tilanteeseen, jossa ovat 

vastakkain tekojensa puolesta epäeettinen Gage, joka kuitenkaan ei ole moraalisessa vastuussa 

teoistaan ja Gagen verityön moraalista vastuuta kantava Louis, joka ei kuitenkaan ole 

varsinainen murhaaja. 

 Paradoksin ratkaisemiseksi on siis tarkasteltava pahaa lasta shokkitaktiikkana, eli 

sitä miten Gagessa ja Zeldassa yhdistyvät lukijan kokemat negatiiviset ja positiiviset emootiot 

sekä lapsuutta koskevan kognitiivisen dissonanssin aiheuttama mielikuvituksellinen 

vastustaminen vaikuttavat lukijan lukukokemukseen. 

 Kuten edellä mainitsen, (sisäis)tekijän ja auktoriaalisen yleisön välille muodostuu 

ristiriitainen kommunikaatiotilanne, sillä a) sisäistekijä viestittää, että Louisin etiikassa on 

merkittäviä puutteita ja auktoriaalisen yleisön tulee kokea häpeää kokemastaan empatiasta ja 

sympatiasta Louisia kohtaan mutta samalla hän b) osoittaa, että Louisin moraalittomuus vie 

voiton kertomuksen etiikasta joten yleisön kokema häpeä voimistuu ja saa kauhun emootion 

piirteitä, sillä yleisölle ei tarjota muita korvaavia emootioita omaksuttavaksi ennen jäähyväisiä. 

 Kun tarkastellaan lähemmin väitettä (b) huomataan, että sen taustalla vaikuttaa 

kaksi tekijää: Louis moraaliton teko on Gagen ’luominen’, minkä seurauksena Gage murhaa 

teoksen moraalista hyvyyttä edustavan Judin ja Rachelin; Louis ei opi Gagen verityöstä mitään 

vaan toistaa Jumalana leikkimisen myös Rachelin ruumiin kanssa. Koska Gage edustaa pahan 

lapsen shokkitaktiikkaa voidaan ajatus sijoittaa Gagen sijasta väitteeseen (b). Tällöin voidaan 

siis todeta, että shokkitaktiikkana paha lapsi vaikuttaa auktoriaalisen yleisön lukukokemukseen 

negatiivisesti, sillä se edesauttaa lukijan itseään kohtaan kokemaa häpeää ja kauhua. Koska Pet 

Sematary on kauhugenren teos, joka pyrkii kauhun emootion synnyttämiseen ja koska 

shokkitaktiikoiden tarkoituksena on tuottaa lukijassa epämiellyttäviä emootioita, on Pet 
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Sematary siis onnistunut loistavasti tehtävässään, ja täten romaanin lukukokemus 

kokonaisuutena on arvioitava eettiseltä ulottuvuudeltaan eheäksi. 
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 
Tässä tutkielmassa olen tarkastellut Stephen Kingin romaanin Pet Sematary (1983) 
synnyttämää kauhun emootiota. Keskityn etenkin romaanin lapsihahmojen Gage Creedin ja 
Zeldan lukijassa herättämiin kauhun emotionaalisiin reaktioihin. Lähestyn tutkimusongelmaani 
kolmesta suunnasta, joista kaksi ensimmäistä keskittyy kauhuun emootiona ja lajina ja 
viimeinen kerronnan synnyttämään lukukokemukseen. 
 Aloitan Pet Semataryn emotionaalisen vaikutuksen tutkimisen Noëll Carrollin 
teoksessaan The Philosophy of Horror (1990) esittelemän kauhun teorian valossa. Carrollin 
näkökulmaa hyödyntäen tarkastelen romaanin potentiaalisia hirviöhahmoja, sekä niiden 
synnyttämiä emotionaalisia reaktioita. Carrollin pohjalta päädyn esittämään, että Pet Semataryn 
kauhun emootion objekteina toimivat Gagen ja Zeldan lukijassa synnyttämät mielikuvat. 
Carrollin teoriasta poiketen väitän, että teoksen kauhun objektina ei toimi hirviö vaan lukijan 
lapsuuden käsityksen kognitiivisen dissonanssin rikkova mielikuva, jossa lapsi esitetään pahan 
esikuvana. 
 Carrollin jälkeen siirryn Pet Semataryn tarkastelemiseen Tero Eljas Vanhasen 
väitöskirjassaan Shock Tactics and Extreme Strategies (2016) esittämien havaintojen pohjalta. 
Hyödynnän Vanhasen käsitystä emootioista kognitiivisten ja havainnoinnin teorioiden 
synteesinä ja muodostan kattavan kuvan Kingin romaanin emotionaalisesta ulottuvuudesta. 
Vanhasen näkemysten pohjalta tarkennan myös väitettäni Gagen ja Zeldan roolista Pet 
Semataryn lukijassa synnyttämän kauhun emootion objekteina. Esitän, että lapset toimivat 
teoksen shokkitaktiikkana, johon heidän kauhuelementtinsä myös perustuu. 
 Vanhasen teoriasta etenen James Phelanin teoksessaan Experiencing Fiction 
(2007) esittämään teoriaan kerronnan progressiosta. Progressiolla Phelan tarkoittaa kerronnan 
tekstuaalisten ja lukijallisten dynamiikkojen synteesiä. Phelanin mukaan progression sekä 
kerronnan arvioinnin pohjalta on mahdollista luoda käsitys teoksen lukijassa synnyttämästä 
lukukokemuksesta. Phelanin esimerkkiä noudattaen rekonstruoin Pet Semataryn kerronnan 
progression ja viimein analysoin pahan lapsen shokkitaktiikan vaikutuksia romaanin 
lukukokemukseen. 
 Koen, että Vanhanen ja Carroll tarjoavat yhdessä erinomaisen näkökulman 
kauhuteoksen synnyttämien emotionaalisten reaktioiden tarkastelemiseen. Phelanin käsitys 
progressiosta taas selkeyttää kertomuksen muodon ymmärtämistä, mikä on erittäin tärkeää 
Stephen Kingin kaltaisen kauhukirjailijan teoksia tutkittaessa. Tulevan tutkimuksen onkin 
hedelmällistä kehittää välineitä kauhukirjallisuuden eettisen ulottuvuuden tutkimiseen, sillä 
kauhun transgressiivisesta luonteesta johtuen sitä tulee käsitellä eri menetelmillä kuin muiden 
genrejen edustajia. 
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