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1. Johdanto 

Nothing is more painful to the human mind than,  

after the feelings have been worked up by a quick  

succession of events, the dead calmness of inaction  

and certainty which follows and deprives the soul  

both of hope and fear. Justine died, she rested,  

and I was alive. The blood flowed freely in my veins,  

but a weight of despair and remorse pressed on my heart  

which nothing could remove. Sleep fled from my eyes;  

I wondered like an evil spirit, for I had committed deeds of  

mischief beyond description horrible […] Now all was blasted;  

instead of that serenity of conscience which allowed me  

to look back upon the past with self-satisfaction, and from  

thence to gather promise of new hopes, I was seized by  

remorse and the sense of guilt, which hurried me away to  

a hell of intense tortures such as no language can describe. (F, 

95.) 

 

Mary Wollstonecraft Shelleyn (1797–1851) teos Frankenstein, or, the modern Prometheus 

(1818) on tummasävyinen goottilaisen kauhuromaanin klassikko, jonka päähenkilö, Victor 

Frankenstein, pyrkii laboratoriossaan kehittämään jonkinlaisen lähes kuolemattoman yli-

ihmisen, mutta tuleekin antaneeksi elämän vastenmielisen näköiselle ihmistä 

muistuttavalle olennolle, jonka hän kauhistuneena heti hylkää. Niinpä kohtalo on sinetöity 

molempien henkilöhahmojen osalta ja he kulkevat kohti tarinansa vääjäämätöntä loppua: 

toinen riutuen sisäisissä ristiriidoissaan ja syyllisyydentuskissaan ja toinen luojansa 

hylkäämänä, olemassaolonsa tyhjyyttä ja merkityksettömyyttä vastaan kamppaillen.  

Frankenstein on äärimmäisten, ahdistavien tunnetilojen kuvaus, kuten yllä oleva katkelma 

teoksesta osoittaa. Tunteet kuvataan puolustuskyvyttömän uhrin mielen valloittavina 

tiloina, kuten ”surun puuskina”, ”syvänä masennuksena” ja ”raskasmielisyytenä” ja 

tunteidensa armoilla riutuvaa luonnehditaan esimerkiksi ”itseään halveksivaksi 

intohimojensa orjaksi” jonka mielialan on vallannut ”epätoivon synkkä hirmuvalta.” 

Henkilöhahmojen oleminen maailmassa on liukumista tuskallisista mielialoista toisiin. 

Romaania voisi siten myös lukea eräänlaisena sairauskertomuksena tai 

tapauskertomuksena. Nykyaikaisen psykiatrisen tautiluokituksen termein voisi näin 

maallikkona sanoa, että teoksessa esiintyy esimerkiksi depressiota, maniaa, yleistynyttä 

ahdistuneisuushäiriötä, loppuun palamista, traumaperäistä stressihäiriötä, 

dissosiaatiohäiriötä, psykoosia ja pakko-oireisuutta. 



4 

 

Ihmisen mieliala on reaktiivinen, toisin sanoen mielialaamme vaikuttavat lukuisat, niin 

sisäiset kuin ulkoisetkin ilmiöt. Mielialojen skaala Frankensteinissa on pääsääntöisesti 

negatiivinen: tunnetilat vaihtelevat huolen, raskasmielisyyden, masennuksen, pelon, 

ahdistuksen, tuskan, kauhun ja epätoivon välillä. Nämä mielialat tekevät kokijansa 

olemisen raskaaksi. Olemassaolo tarjoaa romaanin henkilöhahmoille vain hetkittäin 

tunnetiloja, jotka keventäisivät olemassaolon taakkaa. 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen teoksessa Frankenstein, or, the modern Prometheus 

esiintyviä mielialoja, erityisesti niihin liittyvää ahdistuneisuutta. Ahdistus on 

epämiellyttävä tunnetila, johon liittyy epämääräistä huolta, pelkoa, levottomuutta ja 

alakuloa. Ahdistus olotilana vaihtelee voimakkuudeltaan. Olemassa olevaa ylläpitävä ja 

eteenpäin vievä voima, ”perusahdistus”, on huoli: Martin Heideggerin (2000, 248) mukaan 

maailmassa oleminen on olemisensa mukaisesti huolen (Sorge) leimaamaa. Huoli ei tässä 

tapauksessa niinkään ilmaise huolestunutta mielentilaa, vaan tapaa, jolla huolehdimme 

asioista, esineistä ja toisista ihmisistä. (Heidegger 2000, 242.) Tämä olevaa ylläpitävä ja 

eteenpäin vievä perusvoima voi olla myös seksuaalivietti, joka Freudin (1993, 106–107) 

mukaan on elämäntahdon ruumiillistuma, kaikkea elävää koossa pitävä Eros.  

Eriasteinen ahdistuneisuus kuuluu oireena myös useimpiin psykiatrisiin sairaustiloihin. 

Ahdistuneisuuden luonne ja voimakkuus vaihtelevat lievästä päivittäisiin stressitilanteisiin 

liittyvästä jännittyneisyydestä paniikinomaisiin tai järjenvastaisiin pelkotiloihin (Huttunen, 

2016). Ahdistus on vaikeasti määriteltävä tunnetila, joka toisinaan kätkee alleen useita 

muita tunteita. Se voi koostua monista muista tunnistamattomista ja käsittelemättömistä 

tunteista, kuten pelosta, surusta, syyllisyydestä ja vihasta. Nähdäkseni ahdistus on 

harvemmin erillinen tunnetila, vaan se kumpuaa usein esimerkiksi masennuksesta, 

syyllisyydestä, traumaattisista muistoista tai muista ratkaisemattomista mieltä vaivaavista 

asioista. 

Pääsääntöisesti tulen kohdistamaan analyysini teoksen kahden henkilöhahmon, Victor 

Frankensteinin ja hänen luomansa hirviön mielensisältöihin. Karkeasti luokitellen 

teoksessa esiintyy omaan minuuteen, eli itseen liittyvää ahdistusta sekä olemassaoloon 

liittyvää ahdistusta. Ahdistuneisuus on siis sekä psykologista että eksistentiaalista. Ensin 

mainittu ahdistuneisuuden kokeminen on pääsääntöisesti ominaista Victor Frankensteinille 

ja jälkimmäinen hänen luomalleen olennolle. Tutkimuskysymyksiäni ovat: Millaisena 
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ahdistuneisuus näyttäytyy tutkimassani teoksessa ja mitkä sisäiset ja ulkoiset ilmiöt 

synnyttävät sitä tarkastelemissani henkilöhahmoissa? 

Tutkimuksen aiheen olen valinnut henkilökohtaisen kiinnostuksen perusteella. 

Ahdistuneisuus on Frankensteinissa niin ilmeistä, että se suorastaan pyytää tarttumaan 

itseensä. Toisaalta se mihin teoksessa kiinnitän huomioni, kertoo jossain määrin jotakin 

myös itsestäni. Tunnen ahdistuksen kuin omat taskuni, ja ajattelen niin, että jos 

henkilökohtainen on poliittista, niin se on myös yleisinhimillistä. Kukapa ei olisi joskus 

tuntenut eksistentiaalista ahdistusta, ahdistavia sisäisiä ristiriitoja tai ahdistusta 

elämäntilanteen tai menetyksen vuoksi. En ole lääkäri enkä filosofi enkä näin ollen pyri 

tekemään lääketieteellistä tai filosofista tukimusta, mutta koen, että tehdessäni 

kirjallisuudentutkimusta voin silti pohtia kirjallisuuden valossa yleisinhimillisiä ilmiöitä, 

kuten ihmisen minuutta ja olemassaoloa ja niihin liittyvää problematiikkaa. Huojentavaa 

on myös se, että kirjallisuuden tutkija voi psykoanalysoida fiktiivisiä henkilöhahmoja 

aiheuttamatta ainakaan suurempaa vahinkoa kenellekään. Kirjoittaminen on yleensä myös 

terapeuttista, jopa gradun kirjoittaminen voi sitä olla. Ihminen purkaa omia ajatuksiaan 

paperille ja se on puhdistavaa. Useimmiten tutkimuksenkin tekeminen on henkilökohtaista, 

sillä jo aiheenvalinta kertoo kirjoittajasta jotain. Tutkijalla on jokin mieltä askarruttava 

aihe, josta hän haluaa päästä selville ja jäsentää omia ajatuksiaan siitä. Humanistisessa 

tutkimuksessa tämä henkilökohtaisuus varmasti korostuu. Erityisen positiivista olisi tietysti 

se, jos oma teksti kiinnostaa jotakuta muutakin. 

1.1 Menetelmä ja teoreettinen viitekehys 

Kuten edellisessä kappaleessa totesin, tutkimusaineistossani esiintyy, niin omaan itseen 

liittyvää psykologista ahdistusta kuin olemassaoloon nivoutuvaa eksistentiaalista 

ahdistusta. Ensin mainittua psyykkisistä ristiriidoista kumpuavaa kärsimystä olen sivunnut 

kandidaatintutkielmassani Paholainen povessani; Mary Shelleyn Frankensteinin 

freudilaista tulkintaa, jossa tarkastelin teoksen Frankenstein, or, the modern Prometheus 

henkilöhahmoja Freudin psykoanalyyttisten teorioiden valossa.  

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen henkilöhahmojen kokemaa ahdistusta sekä 

psykoanalyyttisestä että eksistentialistisesta näkökulmasta. Näkökulmia ei voi täysin 

erottaa toisistaan, sillä eksistentiaalinen ahdistuskin on psykologista ja henkilökohtaista. 
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Psykologisella ahdistuksella tarkoitan tässä oman minuuden ristiriidoista kumpuavaa 

ahdistusta ja eksistentiaalisella ahdistuksella maailmassa olemiseen nivoutuvaa ahdistusta.  

Keskeisenä psykoanalyyttisena menetelmänä käytän Freudin teorioita ihmisen 

persoonallisuuden jäsentymisestä, piilotajunnasta, torjunnasta, ahdistuksesta, surusta ja 

masennuksesta. Hyödynnän analyysissäni sekä kandidaatintutkielmaani että siinä 

käyttämiäni lähteitä, kuten Sigmund Freudin esitelmiin pohjautuvaa teosta Johdatus 

psykoanalyysiin (1981, [1961]), joka sisältää Freudin 1915–1917 Wienin psykiatrisella 

klinikalla pitämät luennot sekä vuonna 1932 julkaistut luennot. Käytän myös teoreettisena 

pohjana Freudin luentoihin pohjautuvaa esseekokoelmaa Johdatus narsismiin ja muita 

esseitä (1993), joka sisältää hänen tuotantoaan vuodesta 1914 vuoteen 1923 sekä Freudin 

artikkelikokoelmaa Murhe ja melankolia sekä muita kirjoituksia (2005), joka sisältää 

hänen tärkeimmät niin sanotut metapsykologiset kirjoituksensa vuosilta 1905–1937.  

Teoksen eksistentiaalisen ahdistuksen näkökulman tarkastelussa sovellan pääsääntöisesti 

Martin Heideggerin teosta Oleminen ja aika (2000, [1927]), joka tutkii olemisen käsitettä 

ja ihmisen maailmassa olemisen tapoja. Heideggerin termi Dasein on käyttämässäni 

suomennoksessa käännetty täällä-oloksi. Teoksen suomentajan käyttämä täällä-olo pyrkii 

kuvaamaan olemisen luonnetta, olemista täällä maailmassa. Termin jälkimmäinen osa olo 

viittaa myös oloon mielialana. Viittaus on perusteltu, sillä Heidegger liittää täälläoloon 

olemuksellisesti virittyneisyyden ja mielialan ilmiöt. (Heidegger 2000, viii.) Tutkimukseni 

kannalta relevantteja ovat juuri Heideggerin ajatukset, jotka koskevat täällä-olon 

virittyneisyyttä ja mielialaa, kuten huolta, pelkoa, ahdistusta ja syyllisyyttä. Koska 

tarkastelen tutkielmassani myös ahdistuksen eksistentiaalisia syitä, sovellan analyysissäni 

lisäksi Olemisen ja ajan käsittelemiä teemoja olemassaolon mielettömyydestä ja 

”maailmaan heitetystä” ihmisestä, ihmisen keskeneräisyydestä, saatavasta ja kuolemasta. 

Edellä mainitut teokset vaikuttavat tässä vaiheessa resonoivan parhaiten tutkimusaineistoni 

ja näkökulmani kanssa.  Käytän myös jossain määrin apuna, etenkin Heideggerin ajattelun 

tulkinnassa, Torsti Lehtisen teosta Eksistentialismi. Vapauden filosofia (2013 [2002]), joka 

on yleistajuinen esitys eksistentialisteista ja heidän filosofisista näkemyksistään. Teoksen 

Oleminen ja aika lukeminen perustuu näet sen kirjoittajan omaperäisen ajattelun ja kielen 

vuoksi jossain määrin tulkinnalle ja sen syvällinen ymmärtäminen on paikoitellen 

haastavaa.  

https://helka.finna.fi/Record/helka.1906048
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Freudin tuotantoon perustuva teoria taas saattaa olla analyysini kannalta jossain määrin 

ongelmallinen lähinnä osittain vanhentuneen tai muuttuneen terminologian osalta. 

Esimerkiksi Freudin käyttämä melankolia käsitteenä on sisällöltään paljon laajempi kuin 

nykypäivän lääketieteellinen termi depressio (Johansson 2012, 32). Psykoanalyysi on 

kehittynyt huomattavasti Freudin ajalta, vaikka se ilmeisesti suurelta osin perustuukin 

alkuperäisiin teorioihin. Vaikuttaisi toisaalta kuitenkin siltä, että se ahdistus, jonka me 

tunnemme tänä päivänä, olisi jotakin muuta, laajempi käsite, kuin mistä Freud (ja myös 

Heidegger) puhuu.  

Joiltain osin hyödynnän myös Søren Kierkegaardin teosta Ahdistus (1964) sekä Jean-Paul 

Sartren tuotantoa, mutta ne eivät yksinään sovellu teoriapohjaksi tutkielmaani, ensin 

mainittu siksi, että uskonnollisuus on siinä liiaksi korostunut, enkä halua tutkielmassani 

ottaa uskontoon liiemmin kantaa. Tosin Kierkegaardin käyttämää uskonnollista 

terminologiaa (esimerkiksi synnin käsite) voi tarkastella myös ei-uskonnollisessa valossa. 

Sartre sen sijaan painottaa hyvin voimakkaasti ihmisen vapautta, enkä voi täysin 

allekirjoittaa hänen näkemyksiään niiltä osin, mitä olen niihin perehtynyt. Sen lisäksi 

Sartren filosofia perustuu ainakin jossain määrin Heideggerin ajatteluun. 

1.2 Tutkimusaineisto ja aikaisempi tutkimus 

Tässä luvussa esittelen teoksen Frankenstein, or, the modern Prometheus juonen 

tiivistetysti. Sen lisäksi käyn läpi teokseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta yleisesti, sekä 

sen jälkeen täsmentäen omaa tutkielmaani sivuavaan tutkimukseen. Esittelen suhteellisen 

tuoretta tutkimusta, joten olen poiminut tietokannoista tieteellisiä artikkeleita niiden 

relevanssin ja julkaisuvuoden perusteella. 

1.2.1 Tutkimusaineisto - Mary Shelleyn Frankenstein lyhyesti 

Victor Frankenstein, jota jatkossa nimitän romaanin päähenkilöksi, syntyy Genevessä 

vanhempiensa ensimmäisenä lapsena. Myöhemmin perhe adoptoi köyhään 

maalaisperheeseen sijoitetun aatelistytön Elisabethin, josta sittemmin tulee päähenkilön 

vaimo. Perheeseen syntyy lisäksi kaksi poikaa. Päähenkilön mukaan hänen lapsuutensa on 

onnellista aikaa. Victorin ollessa 17-vuotias, hänen äitinsä kuolee tulirokkoon. Pian tämän 

jälkeen Victor lähtee Ingolstadtin yliopistoon opiskelemaan luonnontieteitä. Hän 

osoittautuu lahjakkaaksi ja tutkimukselleen intohimoisesti omistautuneeksi opiskelijaksi. 
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Hankittuaan riittävästi tietoa opinalastaan, Victor päätyy tutkimuksissaan tulokseen, jonka 

myötä hän huomaa kykenevänsä luomaan uutta elämää kuolleesta aineesta. Päähenkilö 

alkaa kehittää laboratoriossaan eräänlaista kuolematonta yli-ihmistä, jota hän rakentaa 

löytämistään kuolleiden ruumiinosista. Hän kokoaa kookkaan, ihmisen näköisen olennon 

ja sytyttää tähän elämän kipinän, luultavasti sähkön avulla. Päähenkilö kuitenkin kauhistuu 

olennon herättyä henkiin. Se on ulkomuodoltaan tavattoman ruma ja vastenmielinen. 

Frankenstein pakenee laboratoriostaan hyläten luomansa hirviön oman onnensa nojaan ja 

toivoo sen katoavan. Olennon kohtalo jää kuitenkin vaivaamaan päähenkilöä. Hirviö 

poistuu laboratoriosta, samoilee metsissä ja elää vuosia hyljeksittynä ihmisyhteisöjen 

ulkopuolella. Se asuu pitkään erään maalaisperheen talon vajassa ja seurailee salaa perheen 

elämää. Se oppii ihmisten kielen kuuntelemalla perheen keskusteluja ja tutustuu 

ihmisluontoon ja ihmiskunnan historiaan metsästä löytämiensä kirjojen
1
 avulla.  

Hirviö osoittautuu luonteeltaan sydämelliseksi, empaattiseksi ja avuliaaksi. Ihmisille 

näyttäytyminen tuottaa sille kuitenkin suuren pettymyksen, sillä nämä kauhistuvat sen 

epämiellyttävää ulkomuotoa ja käyvät vaistomaisesti väkivalloin sen kimppuun joka kerta, 

kun se yrittää lähestyä näitä. Kun ihmiset ovat torjuneet olennon riittävän monta kertaa, se 

katkeroituu ja siinä herää viha ja kostonhimo, etenkin sen hylännyttä ja sitä halveksivaa 

luojaa, Frankensteinia, kohtaan. Olennon katkeruutta lisää se, ettei päähenkilö suostu 

toteuttamaan sen toivetta elämänkumppanista. Niinpä se ryhtyy tappamaan päähenkilölle 

tärkeitä, läheisiä ihmisiä, kuten veljen, ystävän ja tuoreen vaimon Elisabethin. Se ryhtyy 

vainoamaan luojaansa. Asetelma kääntyy teoksen lopussa toisinpäin. Päähenkilön 

menetettyä kaikki omaisensa, hän lähtee ajamaan takaa hirviötä tappaakseen sen ja 

omistautuu loppuelämäkseen sille tehtävälle. Romaanin lopussa molemmat kuolevat; 

Frankenstein menehtyy fyysiseen ja psyykkiseen uupumukseen ja hänen kuolemansa 

seurauksena hirviö tekee itsemurhan. 

1.2.2 Teokseen liittyvä aikaisempi tutkimus 

Frankensteinista on tehty tutkimusta runsain määrin. Marshall Brown (2003, 145) 

toteaakin artikkelissaan ”Frankenstein: A Child's Tale”, että teosta on tulkittu niin Mary 

Shelleyn omana elämänkertana kuin selontekona kirjailijan vanhempien näkemyksistä, 

                                                 
1
 Kirjat ovat John Miltonin Kadotettu paratiisi (1667), Johann Wolfgang von Goethen Nuoren Wertherin 

kärsimykset (1774) ja Plutarkhoksen Elämänkertojen (noin 80–120) yksi nide. Edellä mainitut kuuluvat 

romantiikan ajan kirjailijoiden avainteoksiin, huomauttaa Ronald Britton (2015, 7). 
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naisen aseman sekä perhe- ja sosiaalisten suhteiden kuvauksena, kuvauksena 

tiedostamattomasta, poliittisesta sekasorrosta, tieteellisistä löydöistä, kolonialismista, 

talousteoriasta, kapitalistisesta yrittelijäisyydestä tai kirjallisuuden tuottamisesta. Voisi 

sanoa, että romaani on ehtymättömän tulkinnan lähde, ajaton ja monimerkityksellinen 

taideteos. 

Paavo Lehtosen (2005, 246) mukaan, että Frankensteinista ilmestyy eurooppalaisissa ja 

amerikkalaisissa kirjallisuuslehdissä vähän väliä tutkielmia, uudelleenarviointeja ja uusia 

tulkintoja. Paitsi Frankensteinin luojana, Mary Shelley kiinnostaa tutkijoita Percy Bysshe 

Shelleyn vaimona, William Godwinin ja Mary Wollstonecraftin tyttärenä sekä lordi 

Byronin ystävänä. Shelleystä ovat olleet kiinnostuneet esimerkiksi feministit, johtuen 

osittain siitä, että hänen äitinsä Mary Wollstonecraft oli nykyaikaisen naisasialiikkeen 

ensimmäisiä uranuurtajia. (2005, 246.) 

Frankensteinia on tutkittu myös esimerkiksi teknologiaan liittyvien uhkakuvien ja 

biolääketieteellisen etiikan valossa. Thomas Vargish (2009) tarkastelee artikkelissaan 

”Technology and Impotence in Mary Shelley's Frankenstein” teosta teknologian, voiman ja 

heikkouden näkökulmista. Artikkelissa pohditaan teknologian käyttöön kytkeytyviä 

mahdollisia vaaratekijöitä ja peilataan teknologiseen kyvykkyyteen liittyvää illuusiota 

siihen, kuinka teknologia toisaalta heikentää ihmisen voimaa ja vapautta.  

Ann Jurecic ja Daniel Marchalik (2017) sitä vastoin tulkitsevat Frankensteinia 

tieteiskirjallisuuden varhaisena edustajana artikkelissaan “Dr Frankenstein's bioethical 

experiment.” Shelley nimesi teoksensa päähenkilöhahmon uudeksi Prometheukseksi, sillä 

tämä hyödynsi uutta teknologiaa tarkoituksenaan ylittää luonnon lait ja luoda elävä 

ihminen kuolleesta aineesta. Frankensteinia voitaisiin artikkelin mukaan näin ollen pitää 

ensimmäisenä biolääketieteen etiikkaa käsittelevänä tutkielmana. 

Koska oman tutkielmani teema on aineistossa esiintyvä ahdistuneisuuden kuvaus 

freudilaisessa ja eksistentialistisessa valossa tarkasteltuna, olen luonnollisesti kiinnostunut 

samankaltaisiin aihealueisiin liittyvistä muista tutkimuksista. Seuraavaksi esittelen lyhyesti 

tutkimuksia, joissa Frankensteinia on tulkittu psykoanalyyttisesta tai eksistentialistisesta 

perspektiivistä. Joitakin näistä artikkeleista tulen esittelemään tarkemmin oman analyysini 

yhteydessä. 

Suruun ja melankoliaan liittyviä teemoja teokseen liittyen Andrew Smith (2010) on 

tutkinut artikkelissaan ””Frankenstein's” Melancholy.” Smith (2010, 79) toteaa, että 
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romantiikan aikakauden goottilainen kirjallisuus on läheisessä yhteydessä freudilaiseen 

suruun ja melankoliaan ja niin ikään romantiikan käsitykseen ihmisen minuudesta. Smith 

tarkastelee artikkelissaan myös romantiikan käsityksiä kirjailijuudesta.  

Richard Brockman (2010) pohdiskelee artikkelissaan “Freud, Frankenstein, and the Art of 

Loss” niitä tekijöitä, jotka innoittivat Shelleyn kirjoittamaan teoksensa Frankenstein or the 

Modern Prometheus. Brockman (2010, 822–823) toteaa, että nämä tekijät liittyvät Freudin 

teoriaan traumaattisesta neuroosista. Freudin mukaan traumaattiselle neuroosille on 

ominaista psykologinen toistamispakko, toisin sanoen potilaalla on tarve toistaa 

kokemaansa traumaattista tilannetta tai kokemusta.  Shelley koki omassa elämässään 

lukuisia traumaattisia menetyksiä ja työstää Brockmanin mukaan niitä teoksensa kautta.  

Artikkelissaan “Mary Shelley's Frankenstein: what made the Monster monstrous?” Ronald 

Britton (2015, 1) tarkastelee Frankensteinin synnyn taustoja. Shelley kirjoitti teoksen 

unensa pohjalta, jonka hän eräänä yönä näki viettäessään kesää Sveitsissä Genèven järven 

rannalla miehensä Percy Shelleyn, ystävänsä lordi Byronin ja tämän henkilääkärin John 

Polidorin sekä puolisisarensa Claire Clairmontin seurassa. Romaanin päähenkilö Victor 

Frankenstein kauhistuu luomastansa olennosta ja hylkää sen, kutsuen sitä hirviöksi. 

Artikkelin mukaan teos kytkeytyy Shelleyn omiin kokemuksiin, sillä hänen äitinsä kuoli 

hänet synnytettyään ja sen lisäksi Shelley menetti myös itse nuorena saamansa 

vastasyntyneen lapsen. Romaanin nähdään näin ollen kuvaavan sitä, millaista on tulla 

hylätyksi lapsena. 

Hirviötematiikkaa käsittelee Michael Szollosy (2017) artikkelissaan “Freud, Frankenstein 

and our fear of robots: projection in our cultural perception of technology.” Szollosy 

(2017, 433) pohtii sitä, miksi robotit niin usein nähdään hirviömäisinä populaarimediassa.  

Robottihirviön hahmoa tutkitaan jatkumona vanhoille tutuille hirviöhahmoille, kuten 

Frankensteinin hirviölle, vampyyreille ja zombeille. Analyysissaan Szollosy käyttää 

psykoanalyyttista teoriaa projektiosta. Hirviöt edustavat artikkelin mukaan siten ihmisten 

ahdistusta, joka liittyy tieteen ja järjen epäinhimillistäviin tekijöihin sekä ihmisluonnossa 

tapahtuneisiin havaittuihin muutoksiin viimeisen kahden sadan vuoden aikana.  

Jennifer L. McMahon (2010) on tutkinut artikkelissaan “The Existential Frankenstein” 

Frankensteinin elokuvaversiota (James Whale 1931), sekä Shelleyn alkuperäistekstiä 

Heideggeriläisestä näkökulmasta. McMahonin (2010, 73–78) mukaan ihminen ei 

ainoastaan halua kontrolloida luontoa, vaan hallita sitä. Hän tulkitsee artikkelissaan 
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Frankensteinia Heideggerin käsitteen “oleminen kohti kuolemaa” valossa. Artikkelin 

mukaan ihminen pelkää kuolemaa ja haluaa kieltää sen ja siten Victor Frankensteinin 

tieteellisen toiminnan tavoitteena on voittaa kuolema. 

Will W. Adams (2001, 57) toteaa artikkelissaan “Making Daemons of Death and Love: 

Frankenstein, Existentialism, Psychoanalysis”, että Frankensteinin lukeminen 

psykoanalyyttisessa ja eksistentialistisessa valossa, lisää sekä teoksen että keskeisten 

psykologisten ilmiöiden syvällistä arvoa. Adamsin mukaan Victor Frankenstein luo 

demoninsa neljästä eksistentiaalisesta mysteeristä: kuolemasta, rakkaudesta, luonnosta ja 

hengestä. Hänen sisäiset ristiriitansa ilmenevät hirviön häneen kohdistaman vainon 

muodossa, hänen viehtymyksenään kuolemaan sekä vieraantumisena luonnosta ja muista 

ihmisistä. Mary Shelley sen sijaan pystyi Frankensteinin kautta muuntamaan oman 

kärsimyksensä ja toivonsa syvälliseksi ja aikaa kestäväksi taiteeksi, Adams toteaa.  

1.3 Käsitteiden määrittelyä 

Tässä luvussa määrittelen niitä käsitteitä, jotka ovat keskeisiä tutkielmani kannalta. 

Tarkastelen goottilaisen kirjallisuuden olemusta ja sitä, miten Frankenstein suhteutuu 

siihen. Tämän jälkeen käsittelen mielialan ja ahdistuksen käsitteitä ensin yleisesti 

lääketieteen näkökulmasta ja sen jälkeen Freudin ja Heideggerin teorioiden valossa. 

Tarkastelen lopuksi myös sitä, miten ahdistuneisuutta kuvataan kaunokirjallisuudessa. 

Määrittelen tässä luvussa vain keskeisimmät käsitteet; muut käsitteet määrittelen 

tutkielmassa sitä mukaa, kun niitä käytän. 

1.3.1 Gotiikka kirjallisuudessa 

Goottilainen romaani on kirjallisuuden tyylilaji, jonka kerronnan kuvastoon kuuluvat 

kauhu, väkivalta, mysteerit ja keskiaikainen sävytys. Lajin uranuurtajana pidetään Horace 

Walpolea (1717–97). Tämä Oxfordin jaarli antoi romaanilleen The Castle of Otranto 

(1765) alaotsikon ”A Gothic Tale.” Käsitteet goottilaisuus ja gotiikka luonnehtivat 

erityisesti sellaisia 1700-luvun loppupuolen kauhuromaaneja, joiden tapahtumat sijoittuvat 

keskiaikaista jäljittelevään ympäristöön. Tyypillisiä tapahtumapaikkoja ja vakiolavasteita 

ovat rappeutuneet sukulinnat, rauniokirkot, linnojen salaiset käytävät, vankityrmät, 

kierreportaat ja synkät metsät. Tarinoissa esiintyy aaveita, salaperäisiä katoamisia ja muita 

henkimaailmaan liittyviä asioita. (Hosiaisluoma 2003, 279–280.) 
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Goottilainen romaani syntyi Englannissa muutamia vuosikymmeniä sen jälkeen, kun 

romaanin asema oli vakiintunut. Varhaiset goottilaiset romaanit on nähty vastareaktiona 

valistuksen ja rationalismin aikakaudelle sekä niille sovinnaisille rajoituksille, jotka 

kirjailijat aikaisemmin olivat hyväksyneet. Goottilaisissa romaaneissa valloilleen pääsivät 

myös sivistyneen ihmisen tiedostamattomaan kätkeytyvä alamaailma, irrationaaliset 

pahuuden voimat, pimeät intohimot sekä avoin seksuaalisuus jne. Omana aikanaan 

gotiikka edustikin pienoista yhteiskunnallis-esteettistä vallankumousta. Suosituimmillaan 

goottilainen romaani oli vuosina 1760–1820. (Hosiaisluoma 2003, 279–280.) 

Goottilainen kirjallisuus on usein nähty jonkinlaisena toisarvoisena romantiikan edeltäjänä 

tai sensaatiohakuisena massaviihteenä, mutta nämä näkemykset eivät tee oikeutta gotiikan 

tai romantiikan rikkaalle perinteelle. Esimerkiksi Englannin romantiikan keskeiset 

runoilijat William Blake, Samuel Coleridge, P. B. Shelley, Lordi Byron ja John Keats 

olivat kaikki jollakin tavalla gotiikan vaikutuspiirissä. Gotiikka on optimistisen ja 

idealistisen romantiikan vastavoima, joka ei pyri sovittamaan yhteen ristiriitoja ja 

vastakohtaisuuksia. Hyvän ja pahan, Saatanan ja Jumalan välinen ratkaisematon kamppailu 

käydään goottilaisessa kirjallisuudessa ihmisen mielessä. Tuo taistelu kulminoituu 

goottilaiselle kirjallisuudelle tyypillisessä kaksoisolennossa, esimerkiksi Robert Louis 

Stevensonin romaanissa Dr. Jekyll ja herra Hyde. (Savolainen 1992, 10–11.) 

Kaksoisolennon teema toistuu myös Frankensteinissa, Victor Frankenstein hirviöineen 

voidaan nähdä saman henkilön kahtena puolena. 

Frankensteinille ominaista erityisesti sen jylhään luontokuvaukseen liittyen on kokemus 

ylevästä. Koko teos ikään kuin kurkottaa kaikissa ominaisuuksissaan kohti transsendenssiä. 

Matti Savolainen pohtii gotiikkaan liittyvää ylevän käsitettä teoksessa Haamulinnan 

perillisiä (1992) ja viittaa Edmund Burken tutkielmaan ylevästä eli subliimista, A 

Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757), 

jonka mukaan ylevät ilmiöt herättävät meissä ensin hämmästystä ja pelkoa. Burke painotti 

suuren koon, suuren lukumäärän ja valtavuuden sekä hämäräperäisyyden ja 

käsittämättömyyden osuutta ylevän kokemuksessa. Savolaisen mukaan Burken 

luonnehdinnat ylevästä soveltuvat erityisen hyvin goottilaisen tunnelman ja miljöön 

luomiseen: esimerkiksi jylhät alppimaisemat ja öinen tähtitaivas ovat yleviä, mutta samalla 

pelottavia. (Savolainen 1992, 12.) 
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Hosiaisluoma (Hosiaisluoma 2003, 1030–1031) toteaa, että ylevän kokemuksia koetaan 

sellaisten ilmiöiden yhteydessä, jotka hipovat ihmisen käsityskyvyn rajoja yli-

inhimillisyydessään, kuten myrskyävä meri, tähtitaivas tai yleensä kosmoksen valtavuus. 

Hän viittaa myös Burkeen, jolle ylevä merkitsee kauhua lähenevää kokemusta, 

hämmästyksen ja pelokkaan kunnioituksen sekaista välähdystä jostakin niin 

suunnattomasta, että se voisi murskata ihmiselämän. Andrew Smith (2007, 42) mainitsee 

niin ikään romantiikkaan viittaavan merkittävän luontokuvauksen roolin Frankensteinissa.  

Romantikoille dramaattiset luonnonilmiöt merkitsivät kokemusta ylevästä, sillä ne 

stimuloivat mielikuvitusta ja tarjosivat yksilölle mahdollisuuden ylittää arkitodellisuus 

kaikkine velvollisuuksineen. 

Vaikuttavat luonnonkuvaukset Frankensteinissa näyttäytyvät teoksessa eräänlaisena 

allegoriana. Jäätiköt, vuoret, laaksot, järvet, metsät, myrskyävä meri, tähtitaivas ja muut 

henkeäsalpaavat luonnonilmiöt kuvastavat henkilöhahmojen sisäistä maailmaa. Sisäinen ja 

ulkoinen ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Anne Williams tarkastelee teoksessa Art of 

darkness: a poetics of Gothic (1995) luonnon asemaa ja luonnonilmiöiden merkityksiä 

gotiikassa. Hänen mukaansa gotiikalle ominaiset luontokuvat, kuten yö, kuutamo, nummet, 

myrskyt ja kaikenlainen väkivalta ja epäjärjestys kuvastavat kahlitsematonta 

feminiinisyyttä. Frankensteinissa juuri hallitsemattomat luonnonilmiöt ja ihmisen 

hallitsematon sisäinen maailma, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, assosioituvat 

feminiiniseksi luokiteltuun. Henkilöhahmojen sisäinen maailma vaikuttaa siihen, miten he 

näkevät ulkoisen ja ulkoinen maailma vastaavasti vaikuttaa sisäiseen. Nämä tarinan pinnan 

alla kytevät voimalliset ja tiedostamattomat merkitykset houkuttelevat teoksen 

psykoanalyyttiseen tulkintaan. 

Maggie Kilgourin (1998, 40–41) mukaan gotiikka on rajoja rikkova genre, joka yhdistää 

sentimentaalisuuden groteskiin, romantiikan kauhuun, sankarillisuuden säälittävyyteen ja 

filosofian hölynpölyyn. Laji ravistelee vakaita normeja romuttamalla binaarisia 

oppositioita, mikä vetoaa postmodernistiseen ajattelutapaan. Gotiikka lajina varoittaa meitä 

tukahduttamasta luonnollista energiaamme – kuten sosiaalista, psyykkistä, tekstualista tai 

seksuaalista, mutta se tarjoaa myös ilmaisunvälineet ilmiöille, jotka muussa tapauksessa 

jäisivät tabuiksi. Gotiikka myös ilmaisee modernin ajatuksen siitä, että asioiden 

”hautaaminen”, tai kätkeminen, voi olla vaarallista; siksi se tuo kätkenyt asiat 

päivänvaloon. Psykoanalyysin soveltaminen goottilaiseen kirjallisuuteen on avannut lajiin 

uusia näkökulmia: gotiikka ikään kuin paljastaa tukahdutettuja, synkkiä kulttuurillisia 

https://oula.finna.fi/Record/oula.1354486
https://oula.finna.fi/Record/oula.1354486
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salaisuuksia. Kilgourin mukaan Freudin teoriat torjunnasta ja kammottavasta ovatkin 

tarjonneet lukijoille hedelmällisiä keinoja gotiikan aikaisempaa syvällisempään tulkintaan.  

Kilgour (1998, 41) viittaa William Patrick Dayn näkemykseen, jonka mukaan Freud 

kirjoittajana kuuluu myöhäisgotiikan edustajiin. Day toteaa, että gotiikka ja psykoanalyysi 

ammentavat samasta lähteestä: ne ovat “serkuksia”, jotka molemmat etsivät vastauksia 

kysymyksiin minuudesta ja identiteetistä, seksuaalisuudesta ja mielihyvästä, pelosta ja 

ahdistuksesta. Molemmat paljastavat synkän totuuden siitä, ettei subjekti ole yhtenäinen 

kokonaisuus, vaan sirpaleinen ja hajanainen, sisäisesti pirstoutunut ja siten vieraantunut 

niin luonnosta ja muista ihmisistä kuin itsestäänkin.  

1.3.2 Mieliala ja ahdistus 

Mielialalla tarkoitetaan vallitsevaa ja suhteellisen pysyvää tunnetilaa, joka voi olla 

häiriintynyt erilaisissa ja eriasteisissa psyykkisissä häiriöissä. Tunne, affekti, kuvaa 

hetkellisiä tunnereaktioita. Tunteita voidaan konkretisoida vertaamalla niitä esimerkiksi 

säähän: mieliala on maantieteellisestä sijainnista johtuva vallitseva säätila, jonka rajoissa 

päivittäinen sää vaihtelee affektien tavoin koleasta helteiseen. Helposti reagoiva, 

reaktiivinen, viittaa normaaliin mielenterveyteen. Toisaalta liiallinen reaktiivisuus voi 

viitata persoonallisuuden epävakauteen.
2
 Reaktion ollessa vähäinen tai puuttuva, 

luonnehditaan affektia rajoittuneeksi tai latistuneeksi. Epäasianmukainen affekti tarkoittaa 

tunnerektiota, joka ei kuulu tilanteeseen, kuten nauraminen asialle, jonka sisältö on 

traaginen. Mieliala ja tunnereaktio voivat olla sisällöltään samankaltaisia, ja niitä voidaan 

luonnehtia esimerkiksi käsitteillä masentunut, ahdistunut, pelokas, ärtynyt, syyllinen, 

epätoivoinen ja toivoton – tai ilmaisuilla toiveikas ja optimistinen, euforinen tai 

ekspansiivinen. Masentuneen mieliala on matala, kun taas mielialan voimakas kohoaminen 

ilmenee maanisuutena, jolle on ominaista epäasiallisesti kohonnut ajatuksen lento, 

toiminnan vauhdikkuus ja keskittymisvaikeudet. (Lönnqvist 2017, 55–56.) 

Heidegger (2000, 174–176) puhuu täällä-olosta (Dasein), eli maailmassa olemisesta, 

virittyneisyytenä. Virittyneisyys tarkoittaa mielialaa, jollakin mielellä olemista. Mieliala on 

Heideggerin mukaan täälläolon alkuperäinen olemistapa. Täällä-olo on virittyneisyydessä 

mielialan täyttämää oleskelua. Jokapäiväinen huolehtiminen on joko järkkymätöntä 

tyyneyttä tai pidättyväistä alakuloisuutta, siirtymistä tilasta toiseen tai luiskahtamista 

                                                 
2
 https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00994 
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huonoon vireeseen. Se että mielialat voivat vaihdella tai mennä piloille merkitsee, että 

täällä-olo on jo aina jollakin mielellä. Huonossa vireessä oleminen koetaan taakaksi, kun 

taas kohonnut mieliala voi poistaa ilmeisen olemisen taakan. 

Maailmansisäisen kohtaamisella on Heideggerin (2000, 178) mukaan affektoituneisuuden 

tai vaikuttuneisuuden piirre: jossakin oleminen sellaisenaan on etukäteen määritetty 

eksistentiaalisesti niin, että se minkä se maailmansisäisesti kohtaa, voi jollakin tavalla 

koskettaa sitä, esimerkiksi uhan ominaisuudessa. Vain se, jonka vireenä on pelko tai 

pelottomuus, voi havaita käsillä olevan uhan. Ihmisen maailmassa oleminen on aina 

virittynyttä ja aistit ovat yhteydessä tähän virittyneisyyteen. Näin ollen aistien välityksellä 

ihminen voi esimerkiksi liikuttua jostakin tai omata maun
3
 johonkin (tai esim. 

mieltymyksen tai vastenmielisyyden johonkin). Liikuttava näyttäytyy siten affektissa eli 

tunnereaktiossa. 

Ahdistuneisuudella tarkoitetaan sisäistä jännitystä, levottomuuden, kauhun tai paniikin 

tunnetta: ahdistus on kokemuksena hyvin paljon pelon kaltainen tunnetila. Pelko on 

evoluution muovaava perustunne, joka liittyy yleensä todellisen ulkoisen vaaran 

havaitsemiseen. Ahdistuneisuudessa tällaista vaaraa ei ole ja yleensä ahdistunut henkilö 

ymmärtää pelon tunteensa suhteettomaksi todelliseen ulkoiseen uhkaan nähden. Näin ollen 

ahdistuneisuutta voi luonnehtia peloksi ilman todellista ulkoista vaaraa. Pelko ja lievä 

ahdistuneisuus ovat normaaleja tunnekokemuksia. (vrt. esim. Heidegger huoli s. 24). 

Voimakas, pitkäkestoinen ja psyykkistä sekä sosiaalista toimintakykyä rajoittava 

ahdistuneisuus luokitellaan mielenterveyden häiriöksi, johon liittyy myös muita oireita, 

kuten autonomisen hermoston aktivoitumisen oireet ja välttämiskäyttäytyminen 

ahdistuneisuuskokemuksen vuoksi. (Isometsä, 2017, 295.)  

Freud (1981, 343–345) erottaa tosipohjaisen ahdistuksen neuroottisesta ahdistuksesta. 

Tosipohjainen ahdistus on reaktio, jonka synnyttää ulkoisen vaaran havaitseminen. Se on 

yhteydessä pakorefleksiin ja on itsesäilytysvietin ilmentymä. Ahdistuneisuus eroaa 

kuitenkin pelosta siten, että se tarkoittaa tunnetilaa, kun taas pelko suuntaa huomion ensi 

sijassa kohteeseen. Kauhu sen sijaan tarkoittaa lähinnä reaktiota vaaraan, joka on niin 

äkillinen, ettei ahdistuneisuus ole ennättänyt herätä. Siten voisi sanoa, että ahdistuneisuus 

suojelee ihmistä kauhulta.  

                                                 
3
 Maku tarkoittaa tässä yhteydessä ihmisen arviointikykyä, erottelukykyä, herkkää huomiokykyä, jonka 

kohteena on esim. taideteosten ja luonnon kauneus (Hosiaisluoma 2003, 552). 
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Neuroottisella ahdistuneisuudella Freud (1981, 346–347) tarkoittaa niin sanottua vapaana 

leijuvaa ahdistuneisuutta, joka on aina valmiina tarrautumaan mihin hyvänsä vähänkin 

sopivaan kuvitelmaan. Tilaa sanotaan ’ennakkoahdistuneisuudeksi’ tai ’ahdistuneeksi 

odotukseksi’. Neuroottisesta ahdistuneisuudesta kärsivät ihmiset näkevät kaikista 

vaihtoehdoista vain synkimmän, tulkitsevat jokaisen sattuman onnettomuuden enteeksi ja 

tekevät jokaisesta epävarmasta asiaintilasta masentavia päätelmiä. Huomattavan runsaasti 

’ennakkoahdistuneisuutta’ esiintyy hermostollisessa häiriössä, jota Freud kutsuu 

’ahdistuneisuusneuroosiksi’.  

Ahdistus tarkoittaa eksistenssifilosofiassa ontologista kuvotusta, jota voi ajatella 

eksistentiaalisena solipsismina (Tieteen termipankki 3.11.2017). Heideggerin (2000, 234–

235) mukaan ahdistus on sukua pelolle: ahdistuksella tarkoitetaan sitä, mikä on pelkoa ja 

peloksi mainitaan se, millä on ahdistuksen luonne. Pelkoon perustuva vetäytyminen jonkin 

uhkaavan edessä on luonteeltaan pakoa. Se mitä pelätään, on aina maailmansisäinen 

vahingollinen oleva, joka lähestyy tietyltä ympäröivältä alueelta, mutta voi jäädä kokonaan 

tulematta. Pelottava on aina maailmansisäinen oleva. Se mikä ahdistaa, ei ole 

maailmansisäinen oleva, vaan maailmassa-oleminen sellaisenaan. Uhalla ei ole mitään 

määrättyä vahingollisuuden luonnetta, joka uhkaisi tietyllä tavalla, vaan sen on kokonaan 

määrittämätöntä. Ahdistus ei näe mitään määrättyä tätä tai tuota, josta uhkaava lähestyy: se 

että uhkaava ei ole missään, luonnehtii sitä, mikä on ahdistavaa. Ahdistuksessa ei tiedetä, 

mikä se on, mikä ahdistaa – ahdistavana on maailma sellaisenaan.  

Edellä mainituissa lähteissä ahdistusta kuvataan lääketieteellisestä, psykoanalyyttisesta ja 

filosofisesta näkökulmasta. Niissä ahdistuksen olemukseen tartutaan teoreettisella tasolla, 

mutta yksilön kokemus niistä puuttuu sen vuoksi, että tieteen tarkoitus on tehdä yksilöiden 

kokemuksista yleistyksiä. Monissa lähteissä ahdistusta kuvaillaan huolen ja pelon 

sekaiseksi tunnetilaksi. Kaj Hedman (2007) luonnehtii ahdistusta seuraavasti teoksessaan 

Paniikissa. Seuranani ahdistus: ”Mitä ahdistus on, sinä kysyt. Minulla on tapana vastata: 

se on kuin voimakasta pelkoa, kuin takaa-ajettuna olemista, mutta pahempaa. Ei nimittäin 

ole mitään tietoa siitä, mikä vaara on” (2007, 12–13).  

Ahdistukseen liittyy tiettyjä piirteitä, jotka ovat yleistettävissä, mutta se on silti aina myös 

yksilöllinen kokemus. Nähdäkseni pelko ja huoli eivät ole voimakkaassa 

ahdistuneisuudessa tiedostettavissa olevia tunnetiloja, sillä tietyn rajan ylittyessä 

ahdistuksessa ei ole nimettävissä olevia ja yksilöitäviä tunteita. Näin on ilmeisesti laita 
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myös vakavassa masennuksessa. Matti O. Huttunen (2014, 82) toteaa, että vakavan 

masennuksen kohmettama ihminen ei useinkaan kykene tuntemaan surua eikä muitakaan 

tunteita. Kauhun tunne sen sijaan saattaisi sopia voimakkaan ahdistuneisuuden 

kuvaamiseen. Jos ajattelee ahdistuneisuutta jatkumona, jossa sen lievimpiä muotoja 

kuvaavat huoli ja huolestuneisuus ja voimakkainta muotoa paniikki, niin kauhu on se 

tunnetila, joka edeltää paniikkia. Kauhu on kuilun reunalle joutumista, kauhua 

mahdollisesta putoamisesta. Andrew Solomon kuvaa ahdistusta seuraavasti: 

Jos kompastuu tai liukastuu, on olemassa hetki, ennen kuin käsi lennähtää 

ottamaan vastaan törmäystä, jolloin tuntee maan kiitävän kohti eikä voi sille 

mitään – ohikiitävä sekunnin murto-osan kauhu. Minulla oli sellainen tunne 

tunti toisensa jälkeen. Niin äärimmäisen ahdistuneena oleminen on 

eriskummallista. Kaiken aikaa tuntuu, että pitäisi tehdä jotain, että on 

olemassa jokin tunnetila johon ei pääse, että on jokin mahdoton hätätilanne ja 

tukaluus johon ei ole helpotusta, ikään kuin vatsasta nousisi jatkuvasti 

oksennusta, mutta suu puuttuisi. (Solomon 2002, 66.) 

Kauhun tunne on ikään kuin puhdas ja välitön tunnereaktio, joka ei ole järjen avulla 

jäsennettävissä. Voimakas ahdistuneisuus on oman näkemykseni mukaan 

kokonaisvaltainen psykofyysinen tuskatila, joka lamaa ajattelu- ja toimintakyvyn niin 

täydellisesti, että pelkkä hengittäminen tuntuu ylivoimaiselta ponnistukselta. Ahdistus on 

kuin lukuisten tuskallisten tunteiden tiivistämä epämääräinen möykky, joka on työläs 

purkaa. Tutkielmani tavoitteena onkin purkaa teoksessa esiintyvää ahdistusta pienempiin 

osatekijöihin ja eritellä niitä tunteita, joita siihen sisältyy, syineen ja seurauksineen. 

Mielestäni parhaimmat ja täsmällisimmät ahdistuksen kuvaukset löytyvät 

kaunokirjallisuudesta. Kaunokirjallisuuden kieli näet soveltuu parhaiten inhimillisten 

tunteiden kuvaamiseen. Tieteen, tässä tapauksessa esimerkiksi lääketieteen tavoitteena on 

raportoida laajojen tutkimusten tuloksia tiivistetysti ja yleistäen. Psykoanalyysi puhuu 

ihmismielestä teoreettisella tasolla, kun taas kaunokirjallisuus nostaa esille yksilölliset 

tunteet.  

Olen lukenut suuren määrän kirjoja, joiden todelliset tai fiktiiviset henkilöhahmot ovat 

enemmän tai vähemmän ahdistuneita. Ahdistuneisuus on näissä kirjoissa liittynyt 

lukemattomiin erilaisiin asioihin, kuten mielen sairauksiin, omaan tai toisen läheisen 

sairauteen, yksinäisyyteen, häpeään, syyllisyyteen, kuolemaan, saavuttamattomaan 

rakkauteen, omaisen menetykseen, kunnian tai rakkauden menetykseen, onnettomaan 

avioliittoon, yhteiskunnallisiin olosuhteisiin jne. Kaikkein vaikeimmin määriteltävä ja 
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sanoitettava ahdistuneisuus liittyy nähdäkseni erilaisiin mielenterveydenhäiriöihin, joihin 

kuuluva ahdistus on kuin kiduttava psyykkinen pakkopaita, josta yritetään vapautua 

epätoivoisin keinoin edes hetkeksi esimerkiksi alkoholilla, lääkkeillä, oksentelemalla tai 

viiltelemällä. Ahdistuneisuus on yksilön näkökulmasta raadollista ja rumaa, kuten 

kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivä Ann Heberlein (2010) kuvaa teoksessaan En 

tahdo kuolla, en vain jaksa elää: 

Minun ahdistukseni ei ole tyylikästä eksistentiaalista kulturelliahdistusta. 

Minun ahdistukseni ei todellakaan ole pukevaa. Se ei synnytä suurta runoutta 

eikä sovi kovin hyvin yhteen punaviinin ja sosiaalisten tilanteiden kanssa. 

Minun ahdistukseni ryömii nelinkontin ja hakkaa päätä lattiaan. Pam pam 

pam kunnes veri virtaa. Minun ahdistukseni työntää sormet kurkkuun kuin 

luonnostaan kunnes siunattu oksennus tulee ja ruumis tyyntyy ja herpaantuu 

ja suussa ja nenässä maistuu karvas ja hapan ja pöntössä on kuvottavaa 

keltaista ja kynnet raastavat ja repivät ja veri tulee. Minun ahdistukseni 

pakottaa monituntisille pitkille helvetinvaelluksille pakoonpakoonpakoon 

itseäni, pakoon päässäni kaikuvaa ääntä joka sanoo että on 

pakkopakkopakkopakko. Minun ahdistukseni ajaa autoa tositositositosi lujaa 

koko matkan Malmöstä Tukholmaan ja Malmöstä Göteborgiin ja takaisin. Jos 

satun ajamaan itseni hengiltä, se ei suinkaan ole itsemurha vaan pikemminkin 

onnettomuus, mikä on helpompaa perheelleni ja ystävilleni. Minun 

ahdistukseni on rumaa ja haisee pahalle ja se pitää piilottaa (Heberlein 2010, 

12–13) 

Ahdistus on kuin jonkinlainen pahantahtoinen demoni, joka tarrautuu uhrinsa sieluun 

kotkan kynsillään. Siihen liittyy tuo pakenemisen halu, ”helvetinvaellukset”, joka näkyy 

edellä mainitussa katkelmassa. Halutaan paeta itseä. Ihminen ei kuitenkaan voi paeta 

sellaista, joka on hänessä itsessään. Solomon (2002) onkin osuvasti nimennyt depressiota 

käsittelevän teoksensa: Keskipäivän demoni. Masennuksen atlas. Ahdistus on olennainen 

osa myös masennusta. Kirjan nimi viittaa keskiaikaiseen käsitteeseen keskipäivän demoni, 

joka sai ihmisen tuntemaan vastenmielisyyttä olinpaikkaansa kohtaan, kuvotusta ja 

velttoutta. Kiusanhenki saattoi iskeä kirkkaassa päivänvalossa ja sitä oli vaikea karkottaa 

(Solomon 2002, 396). 

Frankensteinissa näkyy niin ikään tämä pakenemisen tematiikka. Victor Frankenstein 

pakenee luomaansa olentoa, jota hän nimittää muun muassa demoniksi. Teoksen 

loppupuolella asetelma kääntyy päinvastaiseksi, ja päähenkilö keskittää kaiken voimansa 

tavoittaakseen tuon demonin tuhotakseen sen. Takaa-ajamisen ja pakenemisen kokemukset 

liittyvät myös siihen, että ahdistus ja muut epämiellyttävät tunnetilat saavat voimansa 

niiden torjunnasta. Mitä enemmän ihminen yrittää pitää loitolla esimerkiksi ahdistuksen 
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tunteita, sitä suuremmalla vimmalla ne käyvät hänen kimppuunsa.  Ahdistavat tunteet 

pitäisi pystyä kohtaamaan samoin kuin miellyttävät tunteetkin, ne tulisi toivottaa 

tervetulleeksi ja nähdä ne kasvun mahdollisuuksina. On kysymys siitä, kumpi ajaa takaa ja 

kumpi pakenee, kumpi on herra ja kumpi palvelija. ”Demonit” kavahtavat sitä, että ne 

kohdataan pystypäin, silmästä silmään. Victor Frankenstein ei kykene kohtaamaan omaa 

demoniaan, mikä johtaa suureen tragediaan. 

Frankenstein luoma olento herättää hänessä sekä vihaa että kauhua, mutta olento on osa 

häntä itseään, eikä hän siksi saa sitä karistettua kannoiltaan. Frankensteinin luoma 

”demoni” on hänen elinikäinen, epämiellyttävä seuralaisensa, josta pääsee eroon vain 

kuoleman kautta. Ahdistus on osa ihmistä syntymästä kuolemaan. Solomon (2002, 30) 

viittaakin erääseen venäläiseen sananparteen, joka kuuluu näin: ”jos heräät tuskaa 

tuntematta, tiedät olevasi kuollut.” 

2. Tapaus Victor F. 

Otsikkoni tässä luvussa, jonka alaluvuissa käsittelen tutkimani teoksen päähenkilön 

mielenmaisemaa, viittaa eräänlaiseen freudilaiseen potilaskertomukseen tai 

tapauskertomukseen, samaan tapaan kuin Josef Breuerin ja Sigmund Freudin teoksessa 

Tutkielmia hysteriasta (2012 [1894]), jossa Breuerin potilas Bertha Pappenheim sai 

peitenimen Anna O. Tarkastelen aineistoani tavallaan niin ikään tapauskertomuksena, sillä 

kuten jo johdannossa ilmaisin, Victor Frankensteinin tarinaa voidaan lukea kertomuksena 

mielen sairaudesta. Adamsin (2001, 64–68) mukaan päähenkilön kärsimyksen perusta on 

hänen kuolemanpelossaan. Äidin kuolema Victorin ollessa 17 vuoden ikäinen on 

traumaattinen kokemus, jonka suremista hän ei itselleen salli. Päähenkilön kärsimys on 

näin ollen yhteydessä kieltämiseen ja torjuntaan. Adams viittaa Freudin käsitteeseen 

toistamispakosta: päähenkilö kokee kuoleman yhä uudelleen ja uudelleen lähiomaisten 

menetysten muodossa, mutta hän ei koskaan kykene käsittelemään menetyksiään 

tunnetasolla. Frankensteinin hirviö on metaforisessa ja psykologisessa mielessä ilmentymä 

päähenkilön torjutuista sisäisistä voimista, kuten vihasta, surusta, syyllisyydestä, 

luovuudesta, kuolemasta sekä yhteyden ja merkityksellisyyden kaipuusta, toteaa Adams. 

Jos ei tuntisi myötätuntoa Victor Frankensteinia kohtaan, häntä voisi pitää tarinan 

varsinaisena hirviönä. Adamsin (2001, 76–86) mukaan päähenkilö on narsistinen, 

itsekeskeinen, epäempaattinen, kyvytön rakastamaan ja ottamaan vastuuta teoistaan, eikä 

hän kykene kasvamaan syvälliseen ja autenttiseen hengellisyyteen, johon kuuluvat 
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tietoisuus, viisaus ja myötätunto. Päähenkilön myötätunnon puute luomaansa olentoa 

kohtaan on silmiin pistävää ja siksi lukija yleensä samastuukin hirviöön ennemmin kuin 

sen luojaan, toteaa Adams (Adams 2001, 77). 

Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelen Freudin teorian pohjalta elämänviettiä, eli Erosta 

sekä ihmismielen tiedostamatonta, niin sanottua pimeää puolta. Käytän otsikossa käsitettä 

sielun yöpuoli, joka viittaa tähän samaan psyyken hämärään, tiedostamattomaan alueeseen. 

Sielun yöpuoli on romantiikan aikainen käsite, joka merkitsee ihmisluonteen pimeää 

puolta. Siihen liittyi 1800-luvulla muun muassa erilaisia yöllisiä oireita ja yödiagnooseja, 

kuten fantasmagoriaa (näkyjä ja harhakuvia), parasomniaa (mutinaa, ulinaa, rauhattomia 

liikkeitä, hampaiden kirskuttamista) ja pavor nocturnusta (yönpelkoa, yöllisiä 

kauhukohtauksia, huutokohtauksia) (Johansson 2012, 164). Johansson (2012, 164) esittää 

Henry Fuselin kuuluisan maalauksen ”Painajainen” (1781) hyvänä esimerkkinä tästä 

yöllisestä, painajaismaisesta mielenmaisemasta. Maalauksessa nainen on puolittain 

vajonnut vuoteestaan lattialle, hänen päällään istuu pirullisen näköinen mara, ja sivusta 

katsoo kiiluvasilmäinen hevonen. 

Alaluvussa 2.2 pohdin, kuinka Victor Frankensteinin jo lapsuudessa havaittava kiihkeä 

tiedonhalu muuttuu pakkomielteiseksi ja kohtalokkaaksi tieteeseen uppoutumiseksi, toisin 

sanoen pakkotoiminnaksi, mikä osittain johtuu hänen luontaisesta temperamentistaan ja 

toisaalta hänen kyvyttömyydestään käsitellä tuskallisia tunteita. Päähenkilö pyrkii 

pakenemaan ahdistavia tunteitaan tieteelliseen työhön, mikä vie hänen kaiken aikansa ja 

energiansa ja lopulta myös terveytensä. Teoriana käytän tässä tapauksessa sekä Freudin 

että Heideggerin ajattelua. 

Luvussa 2.3 tarkastelen mielialan käsitettä ja sitä, kuinka päähenkilö äitinsä kuoleman 

jälkeen uppoutuu tieteellisiin tutkimuksiinsa, käy läpi maanisen vaiheen ja romahtaa sen 

seurauksena psyykkisesti. Analyysin tukena käytän lähinnä Heideggerin ajatuksia 

mielialasta. 

Victor Frankensteinin kokemaa pelkoa, kauhua ja ahdistusta luomaansa olentoon liittyen 

pohdiskelen alaluvussa 2.4. Analyysini pohjautuu sekä Freudin että Heideggerin teorioihin. 

Tarkastelen erityisesti Freudin ajatuksia käsitteistä kammottava, torjunta ja projektio. 

Luvussa 2.5 analysoin päähenkilön kokemaa surua ja masennusta, siihen liittyvää muista 

ihmisistä eristäytymistä ja masennuksen ruumiillisuuden ulottuvuuksia. Tarkastelen näitä 

teemoja Freudin teorioiden valossa. 
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Epäonnistumisen, syyllisyyden ja omantunnon teemoja käsittelen luvussa 2.6. Tarkastelen 

näitä aiheita lähinnä päähenkilön näkökulmasta. Käytän analyysini tukena Freudin ja 

Heideggerin teorioita syyllisyydestä ja omastatunnosta. 

Viimeisessä alaluvussa pohdiskelen Victor Frankensteinin traumaattisia kokemuksia ja 

traumaattisen elämyksen ja siihen liittyvien ruumiillisten oireiden toistumista. Pohjaan 

analyysini Freudin teoretisointiin traumaattisesta neuroosista. 

2.1 Elämänvietti ja matka sielun yöpuoleen 

Ihmisen sielunelämä on kuin maailmankaikkeus pienoiskoossa. Maailmankaikkeuden 

massasta suurimman osan uskotaan muodostuvan niin sanotusta pimeästä aineesta ja 

pimeästä energiasta. Pimeää ainetta ei voida havaita suoraan, mutta sen vaikutukset ovat 

havaittavissa painovoiman ja heikon vuorovaikutuksen kautta.  Pimeä energia taas saa, 

joidenkin teorioiden mukaan, aikaan maailmankaikkeuden kiihtyvän laajenemisen. 

(Hawking 2008, 157; Enqvist 2014, 41.) Ihmisen minuudesta suuri osa on tiedostamatonta 

ainesta. Freudin mukaan ihmisen sielunelämän laaja ja keskeisesti merkitsevä alue jää 

tavallisesti minän tietopiirin ulkopuolelle, toisin sanoen siihen sisältyvät ilmiöt ovat 

dynaamisessa mielessä tiedostamattomia. Tiedostamaton viittaa siis sielunelämän 

sellaiseen osa-alueeseen, joka ei ole tietoinen (Freud 1981, 468). Voisi sanoa, että 

tiedostamaton aines psyykessä on eräänlaista pimeää ainetta tai pimeää energiaa, jota ei voi 

suoraan havaita, mutta joka on vuorovaikutuksessa minän tietoisten osien kanssa. 

Tiedostamaton vaikuttaa elämäämme monin tavoin ja siksi tunteemme ja toimintamme 

saattavat joskus vaikuttaa irrationaalisilta. Torsti Lehtinen toteaakin, viitaten freudilaiseen 

tulkintaan ihmismielestä, että ihmisen käyttäytymistä ohjaavat irrationaaliset voimat. 

Ihminen ei ole ensisijaisesti järkiolento, hän on salaisuus itselleenkin (Lehtinen 2013, 22). 

Ihmisen minuus myös laajenee ja syvenee koko elämän ajan oppimisen ja erilaisten 

elämänkokemusten kautta. Suuri osa näistä kokemuksista painuu tiedostamattomaan. 

Frankenstein on matka ihmisen sielunelämän tiedostamattomille ja tutkimattomille 

alueille. Tätä matkaa pohjustetaan teoksen alussa kirjeiden kautta, joita Robert Walton 

kirjoittaa sisarelleen Mrs. Savillelle Englantiin. Robert Walton toimii kapteenina laivalla, 

joka on tutkimusmatkalla pohjoisessa, napamerellä. Hänen tarkoituksenaan on löytää 

uusia, nopeita meriväyliä maihin, joihin niitä ei vielä ole. Matka on täynnä vaaroja, sillä 

napaseutu on ”pakkasen ja tuhon tyyssija”, jossa laivaa sekä miehistöä uhkaavat 
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paleltuminen, jäävuoret ja ajelehtivat ahtojäälautat. Tuo tutkimaton ja vaarallinen 

napaseutu on ikään kuin ihmismielen piilotajunnan metafora, ”usvan ja lumen maa”, joka 

vaaroistaan huolimatta vastustamattomasti vetää puoleensa tiedonhaluista matkaajaa. 

Robert Walton kertoo kirjeissään sisarelleen, että hänen sielussaan vaikuttaa jokin voima, 

jota hän ei itse ymmärrä. Tuosta voimasta juontuu myös hänen intohimoinen 

suhtautumisensa maantieteeseen sekä hänen kiinnostuksensa ”vaarallista ja salaperäistä 

valtamerta kohtaan.” Tämä Waltonin sielussa vaikuttava mystinen voima voitaisiin tulkita 

freudilaisittain elämänvoimaksi tai elämänvietiksi. Seuraava tekstikatkelma kuvastaa, 

kuinka tuo voima innoittaa ja motivoi Waltonia kohti päämääriään. Tekstissä kuvastuvat 

innostuneisuus, lapsenomainen uteliaisuus ja tiedonhalu sekä ylevät ja kunnianhimoiset 

tavoitteet tiedon ja tietoisuuden kasvattamiseen.: 

What may not be expected in a country of eternal light? I may there discover 

the wondrous power which attracts the needle and may regulate a thousand 

celestial observations that require only this voyage to render their seeming 

eccentricities consistent forever. I shall satiate my ardent curiosity with the 

sight of a part of the world never before visited, and may tread a land never 

before imprinted by the foot of man. These are my enticements, and they are 

sufficient to conquer all fear of danger or death and to induce me to com-

mence this laborious voyage with the joy with the joy a child feels […] These 

reflections have dispelled the agitation with which I began my letter, and I 

feel my heart glow with an enthusiasm which elevates me to heaven, for 

nothing contributes so much to tranquillize the mind as a steady purpose – a 

point on which the soul may fix its intellectual eye. (F, 9–10.) 

 

Freudin (Freud 1993, 107–109) mukaan ihmisessä vaikuttavat kaksi toisilleen vastakkaista 

viettiyllykettä: elämän- ja kuolemanvietti. Elämänvietti on kaikkea elämää koossa pitävä 

Eros. Eros on rakentava, rakkautta, tyydytystä ja mielihyvää tavoitteleva vietti, jonka 

pääasiallisena pyrkimyksenä on uusien ja yhä suurempinen kokonaisuuksien 

muodostaminen ja ylläpitäminen, yhteyksien luominen ja säilyttäminen, toisin sanoen 

psyykkinen sitominen. (Hägglund 2009, 49.)  

Eros on viettipainetta, elämän perusahdistusta, jonka tavoitteena on elämän säilyttäminen 

ja jatkaminen. Sen ensisijaisena pyrkimyksenä on sulattaa yhteen kaksi tietyllä tavalla 

erilaista sukusolua. Älyllinen uteliaisuus, ammatillinen kunnianhimo ja intohimo tässä 

tapauksessa tieteeseen voidaan sen sijaan nähdä elämänvietin jalostuneina muotoina. 

Edellä mainitun kaltainen viettipaineen aiheuttama ahdistus on myönteistä 

ahdistuneisuuden lajia, eikä aiheuta kokijalleen kärsimystä, vaan tyydytystä. 
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Kärsimykseksi tiedonhalu tai intohimo muuttuu vasta siinä vaiheessa, kun sitä tulee 

pakkomielle, kuten tapahtuu Victor Frankensteinin tapauksessa, johon palaan luvussa 2.2. 

Totesin aikaisemmin tässä luvussa, että Frankenstein on matka ihmisen piilotajuntaan 

(tiedostamattomaan). Freud jakaa ihmisen persoonallisuuden erilaisilla periaatteilla 

toimiviin kerroksiin, jotka ovat: Se, minä ja yliminä
4
. Nämä kaikki sisältävät 

tiedostamatonta ainesta. Piilotajunnalla viittaan tässä tapauksessa lähinnä siihen minälle 

vieraaseen, persoonallisuutemme hämärään ja vaikeasti lähestyttävään sielulliseen 

alueeseen, josta Freud käyttää nimitystä Se. Se ilmenee lähinnä unien ja neuroottisten 

oireiden kautta. Sitä voi kuvailla kaaokseksi ja yllykkeitä kiehuvaksi kattilaksi. Vietit 

lataavat sen energialla, mutta se ei ole millään tavalla jäsentynyt eikä kykene yhdistämään 

eri pyrkimyksiä samansuuntaisiksi, vaan tavoittelee ainoastaan mielihyvän periaatteen 

mukaisesti kaikille eri vieteilleen tyydytystä. Sen piirin ilmiöihin ei päde logiikka eikä 

ristiriidattomuuden laki, vaan siinä esiintyy samanaikaisesti toisilleen vastakkaisia 

pyrkimyksiä. Se ei suorita arvostuksia, ei tunne hyvää eikä pahaa, eikä tunnusta mitään 

moraalia. Viettivaraukset, jotka vaativat purkautumista, ovat vallitsevina Siinä. (Freud 

1981, 468 – 471.)  

Victor Frankenstein luoma olento voidaan jossain määrin nähdä edustavan hänessä 

itsessään olevaa Sitä, jonka hän tiedonhalunsa seurauksena tulee päästäneeksi vapaaksi. 

Olento on hänen oma pimeä puolensa. Samankaltaisen tulkinnan tekee Rosemary Jackson 

(1995, 100), joka näkee Frankensteinin allegorisena kuvauksena siitä, kuinka ihmisen 

pimeä puoli pääsee valloilleen. Tähän ajatukseen viittaa myös Merete Mazzarella 

teoksessaan Sielun pimeä puoli. Mary Shelley ja Frankenstein (2014). Adams näkee 

olennon päähenkilön torjuttuna ja tukahdettuna puolena: kielletyistä ja käsittelemättömistä 

tunteistaan päähenkilö luo hirviön (2001, 63), joka kaiken lisäksi on kooltaan valtavan 

suuri, mikä kuvastaa symbolisesti sitä, että torjutulla tunteella on taipumus kasvaa sitä 

voimallisemmaksi, mitä suuremmalla vimmalla sen tietoisuuteen pääsy estetään.   

Olento, jota Frankenstein nimittää esimerkiksi ”saastaiseksi demoniksi” aiheuttaa hänelle 

monenlaista ahdistusta, pelkoa ja syyllisyyttä. Edellä mainitun tulkinnan perusteella voisi 

                                                 
4
 Persoonallisuuden primitiivinen Se eli biologinen viettipohja perustuu mielihyväperiaatteelle ja sen tavoite 

on pyrkiä toteuttamaan ihmisen viettejä. Edellä mainitun persoonallisuuden osan toiminta on 

tiedostamatonta. Yliminä toimii moraaliperiaatteen mukaan niin sanottuna omantunnon äänenä. Se sisältää 

normit ja moraalin sekä yksilön näkemyksen omasta ihanneminästään. Yliminä on syntynyt kasvatuksen 

tuloksena; pienellä lapsella ei tätä persoonallisuuden osaa vielä ole. Yliminän ja Sen välillä tasapainottelee 

minä, joka yrittää sovittaa yhteen eri suuntiin vieviä impulsseja. Minä on yksilön kokemus omasta itsestään. 
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todeta, että Frankenstein kärsii todellisuudessa voimakkaasta, ahdistavasta itseinhosta, sillä 

hän on vapauttanut sydämessään lymynneen paholaisen, joka on vaarallinen ja 

arvaamaton: 

No one can conceive the anguish I suffered during the remainder of the night, 

which I spent, cold and wet, in the open air. But I did not feel the inconven-

ience of the weather; my imagination was busy in scenes of evil and despair. 

I considered the being whom I had cast among mankind, and endowed with 

the will and power to effect purposes of horror, such as the deed which he 

had now done, nearly in the light of my own vampire, my own spirit let loose 

from the grave, and forced to destroy all that was dear to me. (F, 81.) 

2.2 Tiedonhalusta intohimojensa orjaksi 

Edellisessä luvussa tarkastelin elämänviettiä, Erosta, joka Frankensteinissa ilmenee sen 

jalostuneissa, ylevöitetyissä muodoissa, tiedonhaluna, ammatillisena intohimona ja 

kunnian tavoitteluna. Ylevöittäminen tai ylevöinti, eli sublimaatio, latinaksi sublimare, 

tarkoittaa vietin ylentämistä tai ylevöittämistä (Nurmi et al. 2003, 434), toisin sanoen 

viettienergian käyttämistä sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla pitkäjännitteisiin henkisiin 

pyrkimyksiin, kuten esimerkiksi sanataideteoksen luomiseen. Psykoanalyysissa ja 

syvyyspsykologiassa sublimaatiota pidetään defenssinä eli puolustus- tai 

sopeutumiskeinona. Freudin mukaan ihmisen luoma sivilisaatio on sublimoinnin tulosta. 

(Hosiaisluoma 2003, 1031.) Psykoanalyyttisen teorian mukaan taiteilijan luomistyötä 

motivoi ensisijaisesti tukahdutettu seksuaalivietti. Taiteilija on introvertti ihminen, jonka 

viettienergia on tavanomaista voimakkaampi, mikä saa aikaan tiedostamattoman 

sublimaatioprosessin, jossa eroottiset halut "jalostuvat" tai "ylevöityvät" innoittamaan 

taideteosten luomista (Tieteen termipankki 8.03.2018. Estetiikka: sublimaatio). Adams 

(2001, 77). viittaa Freudiin, jonka mukaan seksuaalinen vietti voidaan sublimoida ja toteaa, 

että sen lisäksi myös suru, pelko, syyllisyys, raivo, vieraantuneisuus ja yhteyden kaipuu 

voivat olla sublimaation ainesta. Adamsin (2001, 77) mukaan Victor Frankensteinin 

tieteelliseen työhön uppoutuminen muistuttaakin sublimaatiota. 

Intohimoinen syventyminen tässä tapauksessa esimerkiksi työhön voi tuottaa tyydytystä, 

mutta toisaalta se toisinaan aiheuttaa myös kärsimystä. Intohimon englanninkielisellä 

vastineella passion on useita merkityksiä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi voimakasta ja lähes 

hallitsematonta tunnetta, rajua tunteenpurkausta, intensiivistä halua tai innostusta johonkin. 
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Se voi viitata myös Kristuksen kärsimyskertomukseen (passio)
5
. Passioilla (m. kreik. 

pathos, mon. pathē) tarkoitettiin stoalaisuudessa tunneperäisen kärsimyksen eri muotoja
6
. 

Kreikan kielen sana pathos viittaa sen sijaan herkkyyteen, tuntokykyisyyteen, 

vaikutuksenalaisuuteen ja kärsimykseen (Elo 2014, 13). 

Martin Heideggerin (2000, 242) mukaan huoli on ihmisen perustavanlaatuinen maailmassa 

olemisen tapa. Huolella ei tässä tapauksessa, kuten jo aikaisemmin totesin, niinkään viitata 

huolestuneeseen mielentilaan, vaan se merkitsee tapaa, jolla huolehdimme asioista ja 

esineistä sekä toisista ihmisistä. Huoli on siis jonkinlainen kaikessa etenkin tietoisessa 

elävässä vaikuttava perusvoima, jonka tarkoituksena on elämän ja olevan ylläpitäminen: se 

on perustavanlaatuinen olemisen tapa. Huolen käsite viittaa toisaalta myös samaan 

elämänvoimaan, josta Freud puhuu. Heidegger mainitsee esimerkiksi tahtomisen, 

toivomisen, omistautumisen, riippuvuuden ja elämisen kiihkon, joiden juuret ovat huolessa 

(2000, 243).  

Heidegger viittaa Konrad Burdachiin, jonka mukaan termillä huoli, lat. cura, on 

kaksoismerkitys: se tarkoittaa huolellisuutta ja antaumusta, mutta myös ahdistavaa vaivaa 

(Heidegger 2000, 249). Huoli on vietti, joka pakottaa ihmisen huolehtimaan maailmassa 

olevasta, mutta myös tavoittelemaan korkeampaa tietoisuutta sellaisesta, mistä tietoa ei 

vielä ole, esimerkiksi uutta tietoisuutta omasta itsestä tai maailmasta. Heidegger toteaakin, 

että ihmisen perfectio, tuleminen siksi, mitä hän voi olla olemisessaan vapaana omimpiin 

mahdollisuuksiinsa, on huolen aikaansaamaa (Heidegger 2000, 249. Samaan tematiikkaan 

viittaa mielestäni myös Kierkegaard (1964, 55), joka toteaa, että ahdistus on uneksivan 

hengen alttiuttama. Ahdistus on hänen mukaansa vapauden mahdollisuutta. Se joka kasvaa 

ahdistuksessa, kasvaa mahdollisuuksien keskellä ja ainoastaan se, joka kasvaa 

mahdollisuuksien keskellä, kasvaa oman äärettömyytensä mukaiseksi. Mahdollisuus on 

Kierkegaardin mukaan sen tähden raskain kaikista (1964, 192). 

Torsti Lehtinen (2013, 75) viittaa kreikkalaiseen Kristos Jannarakseen, joka on kirjoittanut 

kirjassaan Nälkä ja jano (1991), että kaikki ihmisen aidot teot syntyvät intohimosta, 

elämänjanosta. Kaipaus on Jannaraksen mukaansa luovuuden ahjo, jota ei tule sammuttaa. 

Lehtinen mainitsee samassa yhteydessä myös esimerkiksi buddhalaiset, joiden mukaan 

halu ja elämänjano ovat kärsimyksen lähteitä, joista näin ollen tulisi luopua. Arthur 

                                                 
5
 https://en.oxforddictionaries.com/definition/passion. 

6
 https://fi.wikipedia.org/wiki/Passiot_stoalaisuudessa. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Muinaiskreikka
https://en.oxforddictionaries.com/definition/passion


26 

 

Schopenhaueriin viitaten Lehtinen toteaa, ettei todellisuus ole järjen avulla hallittava 

looginen järjestelmä, vaan se on perimmäiseltä olemukseltaan tahtoa: kaikkea ohjaa sokea 

olemassaolon vietti (2013, 19.) Tahto ja elämänjano ovat kaikkea eteenpäin, kohti 

korkeampaa tietoisuutta ajavia voimia. 

Frankenstein kuvaa, kuinka sen päähenkilö lipuu viattomasta lapsen uteliaisuudesta ja 

tiedonhalusta pakkomielteiseen, ahdistavaan intohimoon ja työhön uppoutumiseen sekä 

lopulta psyykkiseen romahdukseen. Tiedonjano on päähenkilön persoonallisuuteen 

kuuluva ominaisuus, joka ilmenee jo hänen lapsuudessaan:” The world was to me a secret 

which I desired to divine. Curiosity, earnest research to learn hidden laws of nature, glad-

ness akin to rapture, as they were unfolded to me, are among the earliest sensations I can 

remember” (F, 30). Lapselle luontainen tiedonhalu on pääsääntöisesti miellyttävän 

ahdistuksen aikaansaamaa. Siihen ei liity pakkomielteisyyttä, vaan löytämisen iloa ja 

riemua. Kierkegaard (1964, 56) toteaa, että lapsen ahdistus liittyy heillä usein 

voimakkaaseen uteliaisuuteen, tiedon- tai seikkailunhaluun, haluun tutustua johonkin 

tuntemattomaan maailmaan jne. Tällainen ahdistus kuuluu Kierkegaardin mukaan lapsen 

olemukseen olennaisella tavalla: toisaalta se tekee hänen olonsa tuskaiseksi, mutta toisaalta 

se tempaa hänet mukaansa jonkinlaisen suloisen malttamattomuuden tilaan. 

Intohimoinen ja kiivas temperamentti, johon liittyy pakko-oireisia piirteitä ja joka koituu 

lopulta päähenkilön kohtaloksi, näkyy hänessä varhain:” My temper was sometimes vio-

lent, and my passions vehement; but by some law in my temperature they were turned not 

towards childish pursuits but to eager desire to learn, and not to learn all things indiscrimi-

nately” (F, 31). Päähenkilö kuvailee myöhemmin omaa kohtaloaan hallinnutta intohimoaan 

vuoristopuron alhaisista ja miltei unohdetuista lähteistä kumpuavaksi voimaksi, joka 

edetessään yltyy kaiken toivon ja ilon mukanaan pyyhkäiseväksi mahtavaksi vuoksi. 

Vuoristopuron alhaiset ja unohdetut lähteet viittaavat minän alitajuisiin vietteihin ja 

voimiin, joita päähenkilö ei enää mielestään kykene hallitsemaan niiden kerran päästyä 

valloilleen.  

Taipumus pakkomielteisyyteen voidaan nähdä osaksi hänen persoonallisuuttaan, mutta 

pakkomielteen laukaisevana tekijänä on nähtävästi voimakas tunteiden torjunta, kuten 

Adams totesi (2001, 64–68). Päähenkilölle on ominaista reagoida psyykkiseen tuskaan 

pakkomielteisellä toiminnalla. Hänen tavoitteensa on pitää ahdistus loitolla 

pakkotoimintojen avulla. Freudin (1981, 483) mukaan näet ahdistuneisuus synnyttää 
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torjuntaa eikä päinvastoin. Freud (1981, 352) toteaa, että pakkotoiminnoista kärsivät 

potilaat usein näyttävät säästyvän ahdistuneisuudelta, mutta jos heitä yritetään estää 

toteuttamasta pakkotoimintojaan tai mikäli he itse pyrkivät pakonalaisuudestaan vapaiksi, 

hirvittävä ahdistuneisuus palauttaa heidät kuuliaisuuteen. Pakkotoiminnoista kärsivä 

potilas toteuttaa pakkotoimintojaan välttyäkseen ahdistukselta. Victor Frankensteinin 

tapauksessa tämä merkitsee pakonomaista tieteelliseen työhön uppoutumista siinä määrin 

kohtalokkaalla tavalla, että hänen mielenterveytensä romahtaa pysyvästi. Kuukausia 

kestänyt hermokuume, johon hän sairastuu saatuaan rakentamansa ihmisolennon valmiiksi, 

näyttäytyy nähdäkseni tämän päivän terminologian mukaisesti klassisena ”burn outina” eli 

loppuun palamisena tai psykoottisena depressiona. 

Päähenkilön mielessä hänen toimintansa on voimakkaasti kohtalon ohjaamaa ja hän 

ehdollistuu liittämään intohimoisen kiinnostuksensa kohteet pahuuteen ja niistä 

kieltäytymisen onneen. Hän puhuu suojelusenkelistään, hyvän hengestä ja toisaalta 

kohtalosta, jonka peruuttamattomat lait tuomitsevat hänet lopulliseen ja kauheaan tuhoon. 

Hänen toimiansa ohjaa hänen omien sanojensa mukaan lähes yliluonnollinen, hullun 

kiihko ja raivoisa vimma, joka johtaa hänet kohti vaarallisena pitämäänsä tietoa, luomaan 

”kaamean vihollisensa.” Ylevä kutsumus johdattaa häntä ylöspäin, kunnes hän vajoaa 

kadotuksen alhoon sen seurauksena, ettei ole kyennyt hallitsemaan intohimojaan ja 

säilyttämään maltillisuuttaan suhteessa tieteeseen:  

A human being in perfection ought always to preserve a calm and peaceful 

mind and never to allow passion or a transitory desire to disturb his tranquil-

lity. I do not think that the pursuit of knowledge is an exception to this rule. 

(F, 55.) 

2.3 Mieliala: maniasta masennukseen 

Maailma paljastuu Heideggerin mukaan (2000, 177–180) ihmiselle ensisijaisesti mielialan 

kautta. Ympäristö nähdään hänen mukaansa aina katkonaisesti ja mielialojen mukaan 

häilyvänä ja näin ollen se mikä meille näyttäytyy, ei ole koskaan päivästä toiseen samaa. 

Todellisuus toisin sanoen suodattuu meille ainakin jossain määrin mielialojemme kautta. 

Torsti Lehtinen (2015, 40) viittaa Kierkegaardiin, jonka mukaan hänen kasvoilleen oli 

asetettu paholaisen silmälasit, joiden toinen linssi suurensi suunnattomasti ja toinen taas 

pienensi samassa mittakaavassa. Elämä saattaa näyttäytyä vaihtelevasti joko suunnattoman 

koomisena tai traagisena (tai tasaisen harmaana), mielialasta riippuen. Tietyssä 
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mielentilassa paholaisen silmälasien suurentavassa linssissä kärpänen näyttäytyy 

härkäsenä. 

Virittyneisyyden vaihtelevat modukset ovat affekteja, eli tunteita (Heidegger 2000, 179). 

Frankensteinille on ominaista hyvin vuolas tunteiden kuvaus. Päähenkilö riutuu 

tunteidensa armoilla, kunnes lopulta menehtyy niiden painon alle. Hänen tunnetaakkansa 

on mittaamattoman raskas ja todellisuus näyttäytyy jatkuvina tunnemyrskyinä, jotka 

riepottelevat häntä kuin haaksirikkoista. Mielialojen vaihtelevuus, tunne-elämän 

äärimmäinen reaktiivisuus tekee hänen olemisestaan erityisen kuluttavaa. Päähenkilö 

toteaakin, että ihminen on tunteiltaan villieläintäkin herkempi: häneen vaikuttavat kaikki 

tuulet ja satunnaiset sanat. Heideggerin mukaan (2000, 177–180) virittyneisyyden tai 

mielialan olemukseen liittyy affektoituneisuuden tai vaikuttuneisuuden piirre, kuten jo 

kappaleessa 1.4 mainitsin. Sillä minkä ihminen maailmansisäisesti kohtaa, on kyky 

koskettaa häntä tunnetasolla. Virittyneisyys on eksistentiaalinen olemistapa, jossa täälläolo 

luovuttaa itsensä pysyvästi maailmalle ja sallii maailman koskea itseään, toteaa Heidegger. 

Tunteet ovat kuin erilaisten virtauksien aiheuttamia vaihtelevia säätiloja. Sisäinen ja 

ulkoinen säätila ovat Frankensteinissa vuorovaikutuksessa keskenään:  

I looked on the valley beneath; vast mists were rising from the rivers which 

ran through it and curling in thick wreaths around the opposite mountains, 

whose summits were hid in the uniform clouds, while rain poured from the 

dark sky and added to the melancholy impression I received from the objects 

around me. Alas! Why does a man boast of sensibilities superior to those ap-

parent in the brute; it only renders them more necessary beings. If our im-

pulses were confined to hunger, thirst, and desire, we might be nearly free; 

but now we are moved by every wind that blows and a chance word or scene 

that that word may convey to us. (F, 103.) 

Päähenkilön lapsuus on hänen omien sanojensa mukaan onnellista ja tasapainoista aikaa. 

”No human being coud have passed a happier childhood than myself”, hän sanoo (F, 41). 

Huolettomat päivät kuitenkin päättyvät äidin kuolemaan päähenkilön ollessa 17-vuoden 

ikäinen. Adams (2009. 65) toteaa, että äidin kuolema on traumaattinen kokemus, josta 

Victor ei koskaan toivu. Adamsin mukaan Victor torjuu äitinsä kuoleman aiheuttamat 

surun tunteet ja kanavoi ne älylliseen työhön. Päähenkilö ei koskaan kykene kohtaamaan 

tuota traumaattista tapahtumaa tunnetasolla, vaan hän turvautuu sen sijaan alkukantaisiin ja 
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epäkypsiin puolustusmekanismeihin, kuten halkomiseen (splitting
7
), projektioon

8
, 

suuruuskuvitelmiin, mitätöintiin, idealisaatioon ja hypomaaniseen toimintaan. (Adams 

2001, 66.) 

Pian äitinsä kuoleman jälkeen päähenkilö jättää perheensä aloittaakseen Ingolstadtissa 

yliopisto-opinnot, joihin hän uppoutuu ”koko sydämellään ja sielullaan”, kuten hän itse 

toteaa. Hän todellakin käyttää kaiken aikansa opintoihin ja eristäytyy sen myötä muista 

ihmisistä. Tämä pakkomielteinen opintoihin ja tieteelliseen työhön paneutuminen on 

osittain äidin kuoleman prosessointia, jonkinlaista epäsuoraa surutyötä. Freud (1981, 255) 

toteaa, että oireiden muodostumisen edellytyksenä on jonkin sielullisen tapahtuman 

keskeytyminen ennen kuin se normaalilla tavalla ehtii päätökseen ja voi tiedostua, toisin 

sanoen oire on korvausta toteumatta jääneelle. Tässä tapauksessa pakkomielteisyys on oire, 

joka on syntynyt tekemättömästä varsinaisesta surutyöstä. 

Toisaalta päähenkilön temperamentille on ilmeisesti ominaista liukua toiminnassaan 

maanisuuteen saatuaan siihen jonkinlaisen sopivan sysäyksen ja kuvattu mielen 

sairastuminen olisi voinut toteutua ilman äidin kuolemaakin, jonkin muun laukaisevan 

tekijän seurauksena. Päähenkilöllä on taipumusta eristäytymiseen ja vieraalle 

paikkakunnalle muutto tarjoaa tämän piirteen vahvistumiselle otollisen maaperän. Hän 

kertoo lapsuudesta nuoruuteen eläneensä suojattua ja eristäytynyttä elämää, mikä on 

synnyttänyt hänessä voittamattoman vastenmielisyyden uusia kasvoja kohtaan. Hän 

rakastaa veljiänsä, adoptiosisartaan Elisabethia ja ystäväänsä Clervalia, mutta kokee 

olevansa täysin sopeutumaton vieraiden seuraan. Näin ollen ero omasta perheestä ja tutusta 

ympäristöstä on voinut laukaista sairastumisen. Päähenkilö on ollut 17-vuotias lähtiessään 

opiskelemaan ja tuo ikäkausi saattaa olla haavoittuvaa aikaa. Esimerkiksi skitsofrenia
9
 

puhkeaa usein juuri nuorella aikuisiällä.  

Kuten johdannossa mainitsin, tutkijan valitsemaan tutkimuskohteeseen saattaa sisältyä 

jotakin henkilökohtaista, jota työn kautta halutaan käsitellä. Victor Frankensteinin 

                                                 
7
 Split-mekanismia käyttävä henkilö näkee itsensä ja muut joko hyvänä tai pahana kykenemättä yhdistämään 

myönteisiä ja kielteisiä ominaisuuksia koossapysyviksi mielikuviksi. Itseen ja toisiin liittyvillä mielikuvilla 

on lisäksi taipumus vaihdella mustavalkoisesti hyvän ja pahan välillä.” (Lönnqvist 2014, 83.) 
8
 Projektio on psyykkinen puolustuskeino, jonka avulla henkilö tiedostamattomasti liittää kielletyiksi tai 

ahdistaviksi kokemansa tunteet, ajatukset tai yllykkeet toisiin ihmisiin kuuluviksi (Lönnqvist 2014, 872). 
9
 Skitsofrenia eli jakomielitauti (ICD-10-diagnoosikoodi F20) on yleensä nuorella aikuisiällä alkava vakava 

psykiatrinen sairaus. Se on yleisin psykooseiksi eli mielisairauksiksi luokitelluista sairaustiloista. 

Skitsofrenialle ovat ominaisia erilaiset ajattelun tai havaitsemisen vääristymät eli harhaluulot ja aistiharhat 

sekä usein myös tunneilmaisujen poikkeavuus tai latistuminen. 

(https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00148#s4) 
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tapauksessa tuo henkilökohtainen katalysaattori hänen tutkimustyölleen on kuolema ja sen 

arvoituksen ratkaiseminen. Hän kärsii ahdistavan maanisesta luomisen vimmasta 

ryhtyessään rakentamaan kuolleiden ruumiinosista elävää, kuolematonta ihmistä: 

These thoughts supported my spirits, while I pursued my undertaking with 

unremitting ardour. My cheek had grown pale with study and my person had 

become emaciated with confinement. […] One secret which I alone pos-

sessed was the hope to which I had dedicated myself; end the moon gazed on 

my midnight labours, while, with unrelaxed and breathless eagerness, I pur-

sued nature to her hiding-places. Who shall conceive the horrors of my secret 

toil as I dabbled among the unhallowed damps of the grave or tortured the 

living animal to animate the lifeless clay? My limbs now tremble, and my 

eyes swim with the remembrance; but then a restless and almost frantic im-

pulse urged me forward […]. (F, 51–52.) 

Maaninen kausi päättyy jonkinlaiseen psykoottiseen romahdukseen, useita kuukausia 

kestävään ”hermokuumeeseen”, joksi päähenkilö tilaa itse nimittää. Juuri ennen tätä 

psyykkistä romahdusta hän kuvailee, kuinka hän tärisee kauttaaltaan, kuinka hänen ihonsa 

kihelmöi piinallisesti ja kuinka sydän hakkaa kiivaasti. Hän kertoo, ettei kykene 

pysyttelemään hetkeäkään paikoillaan, vaan loikkii huonekalujen yli, taputtaa käsiään ja 

nauraa äänekkäästi. Maniaa seuraa syvä depressiotila, josta päähenkilö pikkuhiljaa jossain 

määrin toipuu, mutta hänen mielenterveytensä jää hauraaksi ja tunne-elämänsä 

epävakaaksi, kuin hän olisi emotionaalisesti vereslihalla koko ajan. Ahdistuneisuus jää 

pysyväksi olotilaksi ja psyykkiset romahdukset toistuvat, kuten niillä usein on tapana 

tehdä. 

Ne seikat, jotka hetkittäin pitävät päähenkilön ahdistusta loitolla tai lievittävät sitä, ovat 

hänen pakkotoimintojensa lisäksi kokemukset ylevästä (ylevän käsitettä pohdin luvussa 

1.3.1). Ylevän kokemukset liittyvät tässä tapauksessa luontoon, joka vaikuttaa päähenkilön 

mielialaan useimmiten myönteisesti. Luonnonilmiöt kuuluvat siihen heideggeriläiseen 

maailmansisäiseen, joilla on päähenkilön tunteisiin parantava ja eheyttävä vaikutus. Hän 

kuvailee, kuinka rauhallinen ja taivaallinen näkymä virkistää häntä, kuinka ylevä 

taivaallinen sota (myrsky) kohentaa hänen mieltänsä ja kuinka kohiseva joki ja pauhaavat 

vesiputoukset saavat hänen ahdistuksensa katoamaan. Frankensteinissa ei suoranaisesti 

puhuta Jumalasta, mutta luonto edustaa tässä tapauksessa itse suurempaa ja mahtavampaa 

voimaa, josta ihminen kokee saavansa jonkinlaista lohtua ja turvaa. 

Toisaalta taas mieliala määrittää sen, millaisena päähenkilö ympäristönsä näkee. Kuten 

Heideggeriin viitaten totesin: maailma nähdään mielialojen mukaan häilyvänä. Päähenkilö 
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itse toteaa, että ollessaan onnellinen, luonto pystyy suomaan hänelle suunnatonta riemua. 

Ensimmäisestä psyykkisestä romahduksesta toivuttuaan hän kiinnittää huomionsa 

tienvierillä kukkiviin kevätkukkiin ja kuvailee, kuinka kirkas taivas ja viheriöivät niityt 

täyttävät hänen mielensä hurmiolla. Vastaavasti hänen mielialansa ollessa matala, hän 

kokee ympäristönsä valtavana hämäränä pahuuden maisemana, ja vaikka aurinko soisikin 

hänelle paistetaan, hän näkee ympärillään vain sankkaa ja pelottavaa pimeyttä:  

The cup of life was poisoned forever, and although the sun shone upon me, as 

upon the happy and gay of heart, I saw around me nothing but dense and 

frightful darkness, penetrated by no light but the glimmer of two eyes that 

glared upon me. (F, 207.) 

2.4 Pelko, kauhu ja ahdistuksen tukahduttava taakka 

Huolestuneisuus, pelko, kauhu ja paniikki ovat kaikki ahdistavia tunnetiloja. Ne esiintyvät 

samalla ahdistuneisuuden skaalalla, jossa koettu ahdistuneisuuden voimakkuus vaihtelee. 

Ahdistus on eräänlainen pysyvä, elämään kiinteästi kuuluva, elämää ylläpitävä ja sen 

jatkuvuuden takaava voima. Ahdistus saattaisi liittyä myös evoluutioon siten, että ilman 

ahdistusta, kehitystä ei koskaan tapahtuisi, sillä ahdistus on voima, joka pakottaa 

muutokseen.  

Ahdistuksen janalla sen lievin muoto on elämää ylläpitävä huoli, josta Heidegger puhui. 

Tuo huoli saa meidät pitämään huolta itsestämme, läheisistämme ja ympäristöstämme. 

Huoli on meidän tapamme olla maailmassa. Heidegger (2000, 183) toteaa, että maailmassa 

oleminen on aina huolehtivaa äärellä olemista. Enimmäkseen ja ensi sijassa täällä-olo 

pohjautuu siihen, mistä se huolehtii. Kun se on vaarassa, sen äärellä oleminen on uhattuna. 

Huolestunut mieliala onkin ahdistuneisuuden muoto, sen lievemmästä päästä, jossa jokin 

mahdollisesti uhkaa omaa olemistamme jonkin äärellä tai jonkun kanssa. Heidegger (2000, 

183) mainitsee myös toisen puolesta pelkäämisen, joka tarkemmin katsottuna on 

pelkäämistä omasta puolesta. Se on pelkoa siitä, että toinen voitaisiin riistää itsestä irti. 

Se minkä edessä pelko ilmenee, ”pelottava”, on Heideggerin (2000, 181–182) mukaan 

jokin maailmansisäisesti kohdattava, jolla on käsilläolevan, esilläolevan tai 

kanssatäälläolon olemistapa. Sillä mikä pelottaa on uhkaavuuden luonne: se voi olla jollain 

tavalla vahingollinen. Vahingollinen ei ole vielä hallittavissa olevassa läheisyydessä, mutta 

se lähestyy. Se voi myös jäädä pois ja mennä ohi, mikä ei kuitenkaan vähennä tai sammuta 

pelkoa, vaan lisää sitä. Heidegger (2000, 182) mainitsee että tämä vahingollinen voi olla 
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itsessään tuttua jonakin, jossa on jotain ”mätää”. Edellisellä on yhtymäkohtia myös 

Freudin näkemykseen kammottavan luonteesta. 

Freud (1981, 343–345) puhui tosipohjaisesta- ja neuroottisesta ahdistuksesta ja erotti pelon 

ahdistuksesta siten, että pelko suuntautuu johonkin tiettyyn kohteeseen, kun taas ahdistus 

on tunnetila, jonka syy ei välttämättä ole selkeä. Freudin (2005, 55) mukaan 

kammottavassa (das Unheimliche) on kyse siitä, miten jostakin vanhasta tutusta tulee 

vierasta. Freud viittaa psykoanalyyttiseen teoriaan, jonka mukaan jokaisen tunneyllykkeen 

affekti, laadusta riippumatta, muuttuu torjunnassa ahdistukseksi. Ahdistus on siten jotakin 

palaavaa torjuttua ja kammottava näin ollen jotakin, mikä ennen on ollut sielunelämälle 

tuttua ja mikä ainoastaan torjuntaprosessin vaikutuksesta on muuttunut vieraaksi. 

Kammotus on kauhua, joka juontuu ammoin tutusta ja muinoin mukavasta, joka sittemmin 

on muuttunut epämukavaksi, kauheaksi ja kammottavaksi (2005, 55.) Freud (2005, 31.) 

viittaa Ernst Jentschiin, jonka mukaan älyllinen epävarmuus on edellytyksenä 

kammottavan, epämukavan tunteen synnylle. Kammottavaa on siis sellainen, josta yksilö 

ei ole täysin perillä ja jota hän ei ymmärrä.  

Ahdistava kauhun tunne on ominainen tarkastelemalleni teokselle, mikä sinänsä liittyy sen 

edustamaan tyylilajiin, gotiikkaan. Victor Frankenstein kokee eriasteista huolta ja pelkoa, 

liittyen omaan itseensä, perheenjäseniinsä ja koko maailmaan. Kauhun tunne, joka ahdistaa 

hänen mieltään suunnattomasti, kohdistuu sen sijaan olentoon, jonka hän itse on luonut. 

Hän pitää sitä kammottavana ja arvaamattoman vaarallisena. Olento uhkaa ennen kaikkea 

hänen omaa olemistaan esimerkiksi murhaamalla hänen lähiomaisiaan. Se pakottaa 

päähenkilön luopumaan kaikesta itselleen rakkaasta. Toisaalta päähenkilö elää jatkuvasti 

siinä toivossa, että olento luopuisi kostotoimistaan ja katoaisi – kuten Heidegger totesi ”se 

[uhka] voi jäädä pois ja mennä ohi.” Tämä epätietoisuus ja voimattomuus asian suhteen 

kuitenkin vain lisää odottavaa kauhun tunnetta päähenkilön mielessä.  

Pelko ja kauhu, jota Frankenstein kokee luomaansa olentoa kohtaan juontaa Freudin 

määrittelemästä kammottavan kokemuksesta: jokin tuttu on muuttunut kauheaksi ja 

epämukavaksi. Päähenkilö on luodessaan olennon, koettanut tehdä siitä miellyttävän 

näköisen, jopa kauniin, vaikkakin ihmistä huomattavasti suurempikokoisen. Tässä hän on 

kuitenkin epäonnistunut, sillä olennosta tulee rujon näköinen ihmisenkuvatus, joka 

kylläkin muistuttaa ihmistä, mutta on jollakin lailla vääristynyt kuva tästä:  
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How can I describe my emotions at this catastrophe, or how delineate the 

wretch whom with such infinite pains and care I had endeavoured to form? 

His limbs were in proportion, and I had selected his features as beautiful. 

Beautiful? Great God! His yellow skin scarcely covered the work of muscles 

and arteries beneath; his hair was of a lustrous black, and flowing; his teeth 

of a pearly whiteness; but these luxuriances only formed a more horrid con-

trast with his watery eyes, that seemed almost of the same colour as the dun-

white sockets in which they were set, his shrivelled complexion and straight 

black lips. (F, 56.)  

Yllä olevan tulkinnan mukaan katson Frankensteinin luomaa olentoa konkreettisesta 

näkökulmasta, siten että se on todellinen ja erillinen yksilö. Se on ruma siksi, että 

päähenkilö on epäonnistunut yrityksessään luoda täydellinen yli-ihminen. Adams (2001, 

63), sen sijaan näkee olennon päähenkilön torjuttuna ja tukahdettuna puolena, kuten totesin 

luvussa 2.1. Olento edustaisi näin ollen päähenkilön omia torjuttuja tunteita, lähinnä äidin 

kuolemaan liittyvää surua, mutta toisaalta myös tämän torjuttua viettipohjaista 

piilotajuntaa, josta Freud käytti nimitystä Se. ”Hirviö” tulee toistuvasti aivan 

konkreettisesti torjutuksi ja tämä johtuu sen aikaan saamista kammottavuuden tunteista. 

Frankensteinin hirviö on toisin sanoen vanha tuttu, joka ahdistavuuden vuoksi on torjuttu 

mielestä ja painettu psyyken tiedostamattomaan. Sen kammottavuus perustuu siihen, että 

tuo torjuttu aines vastustuksesta huolimatta tunkeutuu tietoiseen mieleen, vaatien 

käsitellyksi tulemista. Hirviö ei salli itseään unohdettavan, vaan se hallitsee luojansa mieltä 

muistuttamalla jatkuvasti tätä olemassaolostaan ja voimakkuudestaan. 

Hirviö voidaan nähdä myös eräänlaisena projektiona, mikä liittyy näkemykseni mukaan 

jossain määrin torjuntamekanismiin, jota käsittelin yllä olevassa kappaleessa. Michael 

Szollosy (2014, 436) tarkastelee projektion ilmiötä artikkelissaan ”Freud, Frankenstein and 

our fear of robots: projection in our cultural perception of technology”, viitaten 

psykoanalyysiin, jonka mukaan omia mielensisältöjä voidaan heijastaa toiseen ihmiseen tai 

muuhun kohteeseen. Tämä itsestä pois siirrettävä aines voi olla joko positiivista tai 

negatiivista. Esimerkiksi omassa itsessä negatiivisina, tai pahoina pidettyjä ominaisuuksia, 

ajatuksia tai tunteita, kuten, vihaa, ahdistusta tai väkivaltafantasioita, voidaan siirtää itsestä 

pois kieltämisen seurauksena. (Szollosy 2014, 436.) Siten vaikkapa viha, jota ei hyväksytä 

itsessä, voidaan nähdä jonkun toisen ominaisuutena. Näin ollen Frankensteinin luoma 

hirviö olisi eräänlainen säiliö, johon päähenkilö on siirtänyt itsestään kaiken ”pahan.” 

Todellisuudessa hän, pelätessään hirviötä, toisin sanoen pelkää itseään, omaa ”pimeää 

puoltaan.” Päähenkilön mielenmaisemalle onkin ominaista nähdä itsensä ja läheisensä 
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täydellisen hyveellisinä ihmisinä, kun taas hirviöön näyttää hänen näkökulmastaan 

tiivistyvän kaikki se pahuus, joka itsestä ja omaisista on lohkottu pois. 

Sekä Freud että Heidegger määrittelivät pelon ja ahdistuneisuuden eron siten, että pelko 

useimmiten suuntautuu johonkin tiettyyn kohteeseen, kun taas ahdistuksen syy on 

epämääräisempi. Heidegger totesi, että se mikä ahdistaa, on maailmassa-oleminen 

sellaisenaan. Uhka joka ilmenee ahdistuneisuudessa, on kokonaan määrittämätöntä. 

Ahdistuksessa koetaan uhkaa, mutta ei tiedetä tarkalleen mikä tuo uhka on (katso luku 

1.3.2). Ehkäpä voisi sanoa, että oleminen ja eläminen sellaisenaan on uhka, sillä oleminen 

käy kohti kuolemaa, Heideggerin sanoin. Hyvinvointiamme uhkaavat jatkuvasti sekä 

sisäiset että ulkoiset tekijät. Sisäisillä tekijöillä tarkoitan omaa itseä: meitä piinaavat 

esimerkiksi epämiellyttävät muistot ja traumaattiset kokemukset, torjutut mielensisällöt tai 

toteutumattomat toiveet ja odotukset. Ulkoisia vaaroja kohtaamme päivittäin. Elämä on 

hyvin epävarmaa, eikä sen jatkuvuudesta ylipäänsä ole mitään takeita. Olemassaolo 

itsessään on epävarmuudessaan ahdistavaa ja hyvinvointimme on monesti hiuskarvan 

varassa. Olemme suojattomia maailmankaikkeudessa, johon meidät on heitetty.  

Victor Frankenstein kuvaileekin monin paikoin mieleensä takertuneita huolia ja pelkoja 

sekä ahdistuneen pelokkaita ajatuksiaan. Hänen olemisensa on ikään kuin kauhun 

valtaamaa, jatkuvaa takaa ajettuna olemista. Hän ei kykene pääsemään asioista perille, 

kuten monesti käy: meitä saattaa riivata jokin, mutta emme ymmärrä, mikä se on. Emme 

saa loputtomasti virtaavista ajatuksistamme ja tunteistamme selkoa. Tähän liittyy tuo 

älyllinen epävarmuus, jonka Freud Ernst Jentschiin viitaten mainitsi edellytyksenä kauhun 

kokemiseen. Saatamme olla kauhuissamme ja ahdistuneita ja pelätä tuhatta nimetöntä 

pahaa, kuten Frankenstein: 

I could hardly sustain the multitude of feelings that crowded into my mind. 

[…] Fear overcome me; I dared no advance, dreading a thousand nameless 

evils that made me tremble, although I was unable to define them. (F, 77.) 

Ahdistuneisuuttaan päähenkilö kuvailee esimerkiksi kaulassaan riippuvaksi 

tukahduttavaksi taakaksi, jonka aiheuttamia tuntemuksia hän ei edes omassa sydämessään 

kykene ilmaisemaan. Tähän liittyy ahdistuneisuuden sanattomuus, jota pohdiskelin luvussa 

1.3.2. Ahdistunut ei kykene erittelemään ja nimeämään niitä tunteita, joita ahdistukseen 

sisältyy. Päähenkilö kokee ahdistuksen demoniseksi voimaksi, josta hän ei pysty 

irtautumaan. Ann Heberlein puhui niin sanotuista helvetinvaelluksistaan, joiden 

tarkoituksena oli paeta omaa ahdistuneisuutta. Victor Frankenstein kuvaa niin ikään 
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useammassa kohtaa sitä, kuinka hän ruumiillisen rasituksen ja olinpaikkansa vaihdoksen 

avulla yrittää helpottaa mieltänsä painavaa taakkaa ja sietämättömiä tuskiaan: 

I continued walking in this manner for some time, endeavouring by bodily 

exercise to ease the load that weighed upon my mind. I traversed the streets 

without any clear conception of where I was or what I was doing. My heart 

palpitated in the sickness of fear, and I hurried on with irregular steps, not 

daring to look about me […] (F, 57.) 

2.5 Depressio: tuskan kahleet ja ahdistava pimeys 

Masennus, tai depressio, on nähdäkseni jossain määrin ahdistuneisuuteen verrattava tila 

siinä mielessä, että sen syy ja ilmenemismuoto on usein jollain lailla epämääräinen. 

Masennukseen katsotaan liittyvän mm. masentunut mieliala ja mielihyvän kokemuksen 

menettäminen.
10

 Freud (2005, 159) puhuu melankoliaan kuuluvasta syvän tuskallisesta 

mielialasta. Tuskallinen tai ahdistunut mieliala kertovat molemmat jostakin mielen 

voimakkaasta kiputilasta, jota ei pysty täsmentämään ja erittelemään. Jos ihminen toisaalta 

tunnistaa itsessään masentuneen, surullisen tai alakuloisen mielialan, ei kyseessä 

mahdollisesti ole ainakaan kovin vakava depressio.  

Vakava masennus on tyhjyyttä ja haluttomuutta, täydellistä turtumusta toteaa J.P. Roos 

kirjoituksessaan
11

 (1999), joka käsittelee suomalaisten miesten piilomasennusta. Roosin 

mukaan depressio ei itse asiassa ole tunne, vaan se on tila jossa ei tunneta mitään, jossa 

ollaan lamautuneita. Vakavasti masentunut ei välttämättä kykene tuntemaan varsinaisia 

tunteita, lukuun ottamatta epämääräistä ahdistuneisuutta ja tyhjyyttä. Samaten 

masennuksen syy saattaa olla vaikeampi tunnistaa kuin vaikkapa surun syy. Suruhan 

perustuu yleensä menetykseen. Freud toteaa, että toisin kuin surusta kärsivä, 

melankolikko
12

 ei välttämättä itsekään ole tietoisesti perillä siitä, mitä hän on menettänyt. 

Freudin mukaan melankolia olisi näin ollen mahdollista yhdistää johonkin tietoisuudesta 

vetäytyneeseen kohteenmenetykseen, toisin kuin murhe, jossa menetys ei ole miltään osin 

tiedostamaton (Freud 2005, 160).  

Masennus ikään kuin tyhjentää ihmissielun kaikista tunteista, haluista ja toiveista ja jättää 

jäljelle pelkän ihmisen kuoren. Freud toteaa, että murheessa maailma on muuttunut 

                                                 
10

 http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50023 
11

 Roos, J.P 1999. Piilomasennus - suomalaisten miesten kansantauti? Tarkka osoite: 

http://www.mv.helsinki.fi/home/jproos/depress.htm. 
12

 Käsittelen työssäni melankoliaa ja masennusta synonyymeina. 
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tyhjäksi ja arvottomaksi; melankoliassa niin on tapahtunut egolle itselleen. Tuon sielullisen 

tyhjenemisen vuoksi masennus saattaa usein ilmetä fyysisinä oireina, kuten Freudkin 

(2005, 158) ilmaisee: jotkin melankolian muodot muistuttavat enemmän ruumiillisia kuin 

psykogeenisia sairauksia. Koska masennusta usein on vaikea ilmaista sanoin, se ilmenee 

ruumiillisin oirein. Toisaalta tähän fyysiseen oireiluun voi Freudin (Freud 2005, 161) 

mukaan jossain määrin liittyä se voimakas itsetunnon lasku, joka on ominaista 

masennukselle. Masentunut kokee olevansa kaikin puolin arvoton ja moraalisesti 

tuomittava ihminen ja tähän pienuusharhaan liittyy unettomuutta, ravinnosta kieltäytymistä 

ja psykologisesti huomionarvoisena sen vietin kukistuminen, joka pakottaa kaiken elävän 

pysymään hengissä.  

Kun elämänvietti käy heikoksi, eikä ihminen esimerkiksi syö eikä nuku, hän luonnollisesti 

sairastuu ja kuihtuu pois. Tällaista fyysistä kuihtumistilaa kuvataan Frankensteinissa 

useaan otteeseen: päähenkilöä kuvaillaan ihmisraunioksi, entisen minänsä varjoksi ja 

voimattomaksi luurangoksi, jonka riutunutta ruumista kuume vaanii yötä päivää. 

Pakkomielteet, maaninen kausi ja sitä seuraava syvä depressio ja mielen sairastuminen 

ovat imeneet hänestä kaiken psyykkisen energian ja elinvoiman ja elämänsä 

loppuvaiheilla, päätyessään Robert Waltonin laivaan, Walton kuvailee häntä sisarelleen 

kirjoittamassaan kirjeessä seuraavasti: 

Good God! Margaret, if you had seen the man who thus capitulated for his 

safety, your surprise would have been boundless. His limbs were nearly fro-

zen, and his body dreadfully emaciated by fatigue and suffering. I never saw 

a man on so wretched a condition. We attempted to carry him into the cabin, 

but as soon as he had quitted the fresh air he fainted. (F, 19.) 

Ahdistuksen ja masennuksen ruumiillisuutta kuvataan Frankensteinissa monin paikoin. 

Psykologinen kärsimys on niin suurta, ettei yksin mieli sitä pysty kantamaan ja 

ilmaisemaan. Päähenkilö kärsii esimerkiksi kouristuksista ja pitkäkestoisesta kuumeesta; 

hän viruu kuukausia vuodepotilaana kuoleman partaalla. Psykosomaattiset sairaudet 

osoittavat toisaalta sen, että ruumis ja mieli ovat yhtä. Ihmisen psyyke pohjautuu paljolti 

fysiologiaan ja mieli toisaalta vaikuttaa ruumiin hyvin- tai pahoinvointiin. 

Freud (2005, 158) pitää surun ja melankolian rinnastamista oikeutettuna molempien tilojen 

yleiskuvan perusteella. Myös molempien syyt ovat lähtöisin samankaltaisista 

elämänvaiheista. Suru on yleensä reaktiota rakastetun ihmisen tai hänen tilalleen tulleen 

abstraktion, kuten isänmaan, vapauden tai jonkin ihanteen menetykseen. Surutyö merkitsee 
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Freudin (2005, 159–160) mukaan sitä, että kun realiteetit osoittavat, ettei rakastettua 

kohdetta enää ole olemassa, käy käsky, että libido on vedettävä pois kaikista yhteyksistä 

tuohon kohteeseen. Käskyä seuraa niskoittelu, sillä ihminen ei mieluusti luovu 

libidoasemistaan. Surutyö on hidasta, sillä menetetty kohde on edelleen olemassa 

psyykkisellä tasolla, ja jokainen yksityinen muisto ja odotus, joiden välityksellä libido oli 

kohteeseen kiinnittynyt, otetaan yksitellen käsiteltäväksi. Tämän käsittelyn tavoitteena on 

saattaa libidon irrottaminen kadotetusta kohteesta loppuun. Melankolian kehityskulku sen 

sijaan ilmaisee Freudin (2005, 164) mukaan sen, että kohteenmenetyksen seurauksena 

libidoa ei vedetä kohteesta ja siirretä uuteen, kuten tavallisesti käy, vaan libido vetäytyy 

takaisin egoon, jolloin ego samastuu menetettyyn kohteeseen. Näin kohteen varjo lankeaa 

egoon ja sitä arvioidaan nyt kuin menetettyä kohdetta. Lisäksi melankolian syyt ulottuvat, 

usein kuoleman aiheuttamaa selkeää menetystä laajemmalle ja kattavat kaikki loukkaukset, 

pettymykset ja syrjimiset (Freud 2005, 166). 

On jossain määrin selvää, että Victor Frankensteinin tapauksessa äidin kuolemaan liittyvä 

surutyö jää häneltä tekemättä, kuten Adamskin (2001, 64–68) artikkelissaan toteaa. 

Päähenkilö haluaa ratkaista kuoleman arvoituksen tieteellisesti, rakentamalla kuolematon 

ihmisolento, ja vaikka hän näennäisesti sivuuttaa äitinsä kuoleman melko kevyesti, tämä 

hänen itse luomansa uusi elämä edustaa voittoa kuolemasta (esim. McMahon 2010, 80) ja 

on korvausta kohteen, eli äidin menetykselle (katso myös Adams 2001, 79). Pettyessään 

luomaansa olentoon ja hylätessään sen, siihen suuntautunut, kuolleesta äidistä siihen 

siirretty, libido vetäytyy takaisin egoon ja aiheuttaa syvän masennuksen, sillä ego samastuu 

menetettyyn kohteeseen eli äitiin, jota ei enää ole. Se miten päähenkilön kuollut äiti ja 

hänen luomansa olento kietoutuvat hänen mielessään yhteen, näkyy esimerkiksi unessa, 

jonka hän näkee sen jälkeen, kun on herättänyt olennon henkiin: 

At length lassitude succeeded to the tumult I had before endured. and I threw 

myself on the bed in my clothes, endeavouring to seek a few moments of for-

getfulness. But it was in vain; I slept, indeed, but I was disturbed by the wild-

est dreams. I thought I saw Elisabeth, in the bloom of health, walking in the 

streets of Ingolstadt. Delighted and surprised, I embraced her, but as I im-

printed the first kiss on her lips, they became livid with the hue of death; her 

features appeared to change, and I thought that I held the corps of my dead 

mother in my arms; a shroud enveloped her form, and I saw the graveworms 

crawling in the folds of the flannel. I started from my sleep with horror; a 

cold dew covered my forehead, and my teeth chattered, and every limb be-

came convulsed; when, by the dim and yellow light of the moon, as it forced 

its way through the window shutters, I beheld the wretch—the miserable 

monster whom I had created. (F, 56–57.) 
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Freud (2005, 169) toteaa, että melankolian selittämättömin erityispiirre ilmenee joissain 

tapauksissa sen vaihtumisena oireiltaan vastakkaiseen tilaan eli maniaan. Näissä 

tapauksissa maaniset ja melankoliset vaiheet vaihtelevat niin säännöllisesti, että sairaus on 

nimetty maanis-depressiiviseksi psykoosiksi.
13

 Freud (2005, 169) viittaa useisiin 

psykoanalyyttisiin tutkijoihin, joiden mukaan manialla ei ole muuta sisältöä kuin 

melankolia ja että molemmat sairauden kamppailevat saman kompleksin kanssa, joka 

melankoliassa todennäköisesti on saanut egon valtaansa, kun taas maniassa ego on saanut 

sen hallintaansa tai jopa syrjäyttänyt sen. 

Frankensteinin maaniset kaudet sijoittuvat aikaan, jolloin hän rakentaa hirviötään sekä 

aikaan, jolloin hänen päämääränsä on tuhota luomuksensa. Molemmissa tapauksissa hän 

on pakkomieleisteisen keskittynyt tehtäväänsä, jonka täyttäminen sulkee hänen elämästään 

pois kaiken muun, jopa ravinnon ja levon, mikä kuvastuu seuraavassa katkelmassa, joka 

sijoittuu siihen marraskuun yöhön, jolloin hän juuri oli sytyttänyt elämän kipinän 

luomaansa olentoon: 

I had worked hard for nearly two years, for the sole purpose of infusing life 

into an inanimate body. For this I had deprived myself of rest and health. I 

had desired it with an ardour that far exceeded moderation; but now that I had 

finished, the beauty of the dream vanished, and breathless horror and disgust 

filled my heart. (F, 56.) 

Freud (2005, 161) mainitsi melankolian merkittäväksi oireeksi itsetunnon voimakkaan 

laskun, egon halventumisen, johon liittyviä syyllisyyden ja arvottomuuden tunteita tulen 

syvällisemmin tarkastelemaan seuraavassa luvussa. Victor Frankensteinin tapauksessa 

tuohon itsetunnon laskuun liittyy eristäytyminen muista. Aluksi eristäytyneisyyden 

aiheuttaa täydellinen tutkimukseen ja työhön uppoutuminen, jota seuraa psyykkinen 

romahdus, tai vakava masennustila, joka syventää eristäytyneisyyttä entisestään. 

Päähenkilö kokee olevansa liian arvoton ja kelvoton liittyäkseen muihin ihmisiin. Asioiden 

salailu ja kieltäminen syventävät kuilua hänen ja muiden välillä. Avoimuus ja rehellisyys 

voisivat kuroa umpeen tuota kuilua, mutta syyllisyydentunne ja hulluksi leimautumisen 

pelko estävät päähenkilöä uskoutumasta muille. Hän toteaa esimerkiksi, ettei voisi esittää 

omaa kertomustaan (hirviöstä ja sen luomisesta ym.) julkisesti, sillä tarinan pöyristyttävää 

                                                 
13

 Nyk. kaksisuuntainen mielialahäiriö. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sairastutaan yleensä nuorena. On 

todettu, että perintötekijöillä on osuutensa kaksisuuntaisen mielialahäiriön puhkeamisessa. Sairaudelle 

saattavat altistaa myös lapsuuden traumaattiset kokemukset tai stressaavat elämäntilanteet. 

(https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00082.) 
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kauheutta pidettäisiin karkeana hulluutena. Sen sijaan, että hän etsisi tukea lähipiiristään tai 

koettaisi ratkaista ongelmia tunnustamalla tosiasiat, hän pakenee niitä yksinäisyyteen: ”I 

shunned the face of man: all sound of joy or complacency was torture to me; solitude was 

my only consolation – deep, dark, deathlike solitude” (F, 95). Päähenkilö kokee, että häntä 

verhoaa pilvi, jonka läpi mikään apu ei pysty tunkeutumaan. Pelosta, valheesta, 

kieltämisestä ja avoimuuden puutteesta muodostuu päähenkilölle eristysselli, johon hän 

omasta tahdostaan sulkeutuu. Hän toteaa olevansa kuin haavoitettu peura, joka vaappuvin 

askelin raahautuu suojaiseen tiheikköön kuolemaan. 

Kuten jo totesin, päähenkilön ahdistuneisuus eskaloituu depressiotilaksi, mielen 

murtumiseksi. Hänen raskasmielisyytensä kuvaillaan muistuttavan mielisairautta ja hän 

itse kuvaa itseään pirstoutuneeksi puuksi, jonka sieluun salama on iskenyt. Teoksessa 

viitataan usein kuolemaan ja paikoittain itsemurhaan. Kuolemaa toisaalta pelätään ja 

toisaalta sen taas toivotaan vapauttavan kärsimyksistä. Elämänvietti on kuitenkin voimakas 

ja syvimmänkin epätoivon hetkinä ihminen toivoo elämänsä jatkumista, kuten seuraava 

tekstikatkelma kuvastaa: 

Almost spent, as I was, by fatigue and the dreadful suspense I endured for 

several hours, this sudden certainty of life rushed like a flood of warm joy to 

my heart, and tears gushed from my eyes.  

      How mutable are our feelings, and how strange is this clinging love we 

have of life even in an excess of misery! (F, 196.) 

2.6 Epäonnistuminen ja syyllisyys: kun peilistä katsoo hirviö 

Epäonnistuminen ja syyllisyydentunne aiheuttavat jossain määrin saman kaltaisia 

tuntemuksia: itsensä huonoksi ja kelvottomaksi tuntemista, häpeää ja pettymystä omaan 

itseen. Kuten edellisessä luvussa jo mainitsin, liittyy masennukseen itsetunnon voimakasta 

laskua, joka ilmenee mm. omanarvontunnon heikentymisenä ja itsesyytöksinä (Freud 2005, 

159–161). Freud (2005, 163) toteaa, että melankolian taudinkuvassa moraalinen 

epäonnistuminen nousee egon pahimmaksi viaksi ja suurimmaksi itsearvioinnin kohteeksi. 

Joskus melankoliaan liittyy pakkoneuroottisia piirteitä, jotka ilmenevät pakonomaisina 

itsesyytöksinä (Freud 2005, 166). Melankolikon toisinaan jopa nautinnolliselta vaikuttava 

itsekidutus tyydyttää, kuten pakkoneuroosissakin, sadismi- ja vihapyrkimyksiä, jotka 

todellisuudessa suuntautuvat johonkin ulkoiseen kohteeseen ja jotka ovat kääntyneet omaa 

itseä vastaan narsistisen kohdesamastuksen myötä. (Freud 2005, 167.) 
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Kaikki epäonnistuminen ei ole luonteeltaan moraalista epäonnistumista. Jälkimmäiseen 

liittyy ehkä enemmän häpeää, itsensä huonoksi kokemista ja itseinhoa. Ensin mainittuun 

liittyvä tunnetila sen sijaan saattaisi painottua pettymyksen kokemiseen ja itsetunnon 

hetkelliseen laskuun. Moraalinen epäonnistuminen ei ehkä välttämättä myöskään perustu 

mihinkään todelliseen kokemukseen, vaan saattaa olla jotakin selittämätöntä huonouden ja 

arvottomuuden tunnetta. Vakavaksi koettuun epäonnistumiseen kuuluvat nähdäkseni 

nöyryytyksen tunne ja itsekunnioituksen menettäminen. Frankensteinissa epäonnistumisen 

kokemukset ovat erityisen ominaisia Victor Frankensteinille ja ne liittyvät nimenomaan 

tunteeseen moraalisesta epäonnistumisesta: päähenkilö esimerkiksi pitää itseään 

varoittavana esimerkkinä inhimillisestä rappiosta. Teoksessa on kuitenkin joitakin 

viittauksia epäonnistumisiin, joihin ei liity moraalista ulottuvuutta. Esimerkiksi Robert 

Walton mainitsee kirjeissään sisarelleen, kuinka hän nuorempana epäonnistui runoilijana ja 

kuinka raskaasti hän koki pettymyksen.  

Päähenkilö sen sijaan kertoo Waltonille äitinsä isästä Beaufortista, menestyneestä, ylpeästä 

ja arvostetusta kauppiaasta, joka vastoinkäymisten seurauksena vajosi köyhyyteen, eikä 

kestänyt sitä, vaan kuoli pian sen jälkeen katkerana ja erakoituneena. Freud (2005, 163) 

mainitseekin köyhtymispelon merkittäväksi melankolian taudinkuvassa
14

. Voisi siis 

ajatella toisinkin päin, että arvostuksen, maineen, kunnian ja varallisuuden menettäminen, 

jos sellaisia on onnistunut saavuttamaan, on kova kolaus itsetunnolle ja saattaa laukaista 

masennuksen. Epäonnistumisen kokemukseen liittyvä nöyryytys, noloon asemaan 

joutuminen, kunnian menetys tai niin sanottu kasvojen menetys on joskus vakava paikka ja 

saattaa joissakin tapauksissa johtaa jopa itsemurhaan. Freud (1993, 76–77) toteaakin, että 

rakkauden lisäksi epäonnistuminen jättävät itsetuntoon pysyvän vamman narsistisena 

arpena, joka vaikuttaa enemmän kuin mikään muu neuroottisilla ihmisillä usein 

esiintyvään alemmuudentuntoon. On sinänsä kiinnostavaa, että Freud esittää 

epäonnistumisten vaikuttavan nimenomaan neuroottisten ihmisten alemmuudentuntoon. 

Epäonnistumisiin liittyy monesti nöyryytyksen tunne ja Juhani Mattila (2017, 7) korostaa 

sitä, kuinka merkittävässä määrin nöyryytykset vaikuttavat terveenkin ihmisen 

elämänkulkuun sen eri vaiheissa: nöyryytys on hänen mukaansa psykofyysinen trauma 

                                                 
14

 Oireet lienevät osittain aikakauteen sidottuja, sillä mitään masennukseen liittyvää köyhtymispelkoon 

viittaavaa en ole löytänyt uudemmasta kirjallisuudesta. Köyhtymispelon voisi ehkä laajentaa koskemaan 

nöyryyttävää aseman ja arvon menetystä. 
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(2017, 115). Ihmismieli on paljon haavoittuvaisempi kuin yleensä ajatellaan (Mattila 2017, 

7). 

Jos Frankensteinin luomaa olentoa tarkastelee konkreettisesta näkökulmasta, se on suuri 

pettymys luojalleen ja kertoo tämän itsensä epäonnistumisesta, kuten mainitsin myös 

luvussa 2.4. Hirviö on ikään kuin peili, josta päähenkilö katsoo itseään: onhan se hänen 

”synnyttämänsä”, hänen poikansa. Uskoisin, että vanhemmat peilaavat usein itseään omista 

jälkeläisistään. Kaikin puolin ”täydellinen” lapsi kertoo vanhemman mielessä hänen 

omasta erinomaisuudestaan ja onnistumisestaan. Sairaus, vamma tai mikä tahansa muu 

virheettömyyden puute sen sijaan saattaa aiheuttaa vanhemmissa syyllisyyden ja 

epäonnistumisen tunteita. Frankenstein näkee vain luomansa olennon rumuuden, eikä 

kauhistukseltaan ja vastenmielisyyden kokemukseltaan pysty kantamaan vastuutaan tai 

tuntemaan myötätuntoa sitä kohtaan (katso myös Adams 2001, 79). Olento on kuin Dorian 

Grayn muotokuva
15

, joka kammottaa päähenkilöä, eikä vastaa hänen mielikuvaansa 

itsestään. Frankenstein haluaisi ihailla itseään kättensä työn kautta, mutta kuvajainen on 

vääristynyt ja paljastaa hänen oman epätäydellisyytensä; se näyttää hänen ruman puolensa. 

Olen edellisissä luvuissa tarkastellut päähenkilön kokemaa ahdistusta ja depressiota, joista 

hän näkemykseni mukaan kärsii. Niihin liittyy voimakkaita syyllisyydentunteita ja 

omantunnontuskia: hän puhuu esimerkiksi katumuksen ja syyllisyyden kauhuista, jotka 

kiduttavat häntä sekä tunnonvaivoista, jotka tukahduttavat kaiken toivon: 

Remorse extinguished every hope. I had been the author of unalterable evils, 

and I lived in daily fear lest the monster whom I had created should perpe-

trate some new wickedness. I had an obscure feeling that all was not over and 

that he would still commit some signal crime, which by its enormity should 

almost efface the recollection of the past. There was always scope for fear so 

long as anything I loved remained behind. My abhorrence of this fiend 

cannot be conceived. (F, 96.) 

Omatunto ja syyllisyys ovat yhteydessä toisiinsa siten, että omatunto meissä tarkkailee, 

vaivaa ja syyttää meitä asioista, ja se joko tuomitsee meidät tai vapauttaa syytteistä sisäisen 

oikeudenkäynnin tuloksena. Mitä omatunto ja syyllisyys sitten ovat? Freudin (Freud 1981, 

457–458) mukaan meissä jokaisessa on omassa itsessämme eräänlainen tarkkaileva ja 

rangaistuksin uhkaileva elin, joka eriytyy muusta minästä. Tätä meitä itseämme 

tarkkailevaa ja tuomitsevaa järjestelmää kutsumme omatunnoksi. Omantunnon koemme 

                                                 
15

 Oscar Wilde 1890. 
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usein muusta minästämme erilliseksi ja sitä vastaan suuntautuvaksi tekijäksi. Omatunto 

soimaa, syyttää ja tuomitsee meitä asioista, joita me ehkä mielihyväperiaatteemme 

mukaisesti haluaisimme toteuttaa. Omatunto on havainnoiva elin, ja havainnointi on 

valmistava toiminto, joka edeltää tuomitsemista ja rankaisemista. Freud toteaa, että 

itsetarkkailu ja omatunto ovat vain osafunktioita tässä minästä itsenäiseksi hahmottuvassa 

havainnoivassa, tuomitsevassa ja rankaisevassa järjestelmässä. Freud nimeää tuon 

kokonaisjärjestelmän yliminäksi. Yliminä saattaa joissakin tapauksissa olla erittäin ankara: 

Freud puhuu esimerkiksi ”melankolisen kohtauksen taudinkuvasta”, jossa silmiinpistävää 

on se äärimmäisen kova tapa, jolla yliminä kohtelee minää. Se soimaa, halventaa ja 

pahoinpitelee minää, ja uhkailee sitä mitä kovimmilla rangaistuksilla, toteaa Freud. 

Omatunto on siis Freudin mukaan osa yliminää, joka on syntynyt kasvatuksen tuloksena 

(katso sivu 21 alaviite). 

Heideggerin (2000, 333–343) mukaan omatunto on huolen kutsu, joka kehottaa meitä 

omimpaan kykyyn olla itsemme: se kutsuu täälläoloa eteenpäin itsensä yli omimpiin 

mahdollisuuksiinsa (Heidegger 2000, 333). Useimmiten omatunto kuitenkin on sisäinen 

ääni, joka arvostelee ja varoittaa meitä sekä osoittaa virheemme ja laiminlyöntimme. 

Omantunnon kutsu puhuttelee täälläoloa syyllisenä tai viittaa mahdolliseen syyllisyyteen, 

hyvä omatunto taas vahvistaa, ettei syyllisyydestä ole tietoakaan (Heidegger 2000, 341). 

Syyllisyys voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa lain rikkomusta, toteaa Heidegger (2000, 

343). Syyllisyys saattaa olla myös velallisuutta, toisin sanoen syyllinen on se, joka on 

jollekin jotain velkaa. Velallisuus viittaa tässä tapauksessa siihen, että olemme 

huolenpidossa jollekin velkaa: emme ole vastanneet toisten tarpeisiin. Syyllinen voi myös 

olla se, joka on vastuussa jostakin, eli on jonkin syy tai tekijä. Vastuussa oleminen voi niin 

ikään olla muista vastaamista, toisin sanoen joku voi vastata esimerkiksi siitä, että toisen 

eksistenssi on vaarassa. Syyllisenä oleminen toisista vastaamisen mielessä voidaan 

määritellä myös siten, että joku on syynä jollekin puutteelle toisen täälläolossa, eikä pysty 

täyttämään jotakin toisen olemiseen liittyvää vaatimusta tai tarvetta. (Heidegger 2000, 

343.) 

Kuten jo aiemmin totesin, Frankensteinin syyllisyydentunnot ovat yhteydessä muihin 

hänen mielensä häiriötiloihin, kuten depressioon. Ne ovat osa ”melankolista taudinkuvaa”, 

josta Freud puhuu. Päähenkilö painiskelee jatkuvan huonon omantunnon ja syyllisyyden 

kanssa. Hänen omatuntonsa on kuin ankara ja mitään huomiotta jättävä syyttäjä ja tuomari, 

joka kerta toisensa jälkeen armotta toteaa ja tuomitsee hänet syylliseksi. Mikäli tätä 
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syyllisyyttä tarkastellaan heideggeriläisittäin ja konkreettisella tavalla, päähenkilö 

voitaisiin todella todeta syylliseksi lain rikkomuksiin, toisin sanoen murhiin. Teoksen 

murhamies olisi siis näin ollen päähenkilön sivupersoona, ”Frankensteinin hirviö”, eli 

päähenkilö itse, joskaan hän ei välttämättä sitä itse tiedostaisi. Psykologisella tasolla voisi 

siis ajatella, että päähenkilön persoona olisi jakautunut, että hän kärsisi 

sivupersoonahäiriöstä
16

 ja olisi itse tietämättään syyllinen omaistensa murhiin. 

Ennen psyykkistä romahdustaan, rakentaessaan yötä päivää laboratoriossaan hirviötään, 

Frankenstein tuntee huonoa omaatuntoa siitä, että hän laiminlyö perheenjäseniään, eikä 

pidä näihin yhteyttä. Heideggeriin nojaten tällainen syyllisyyden laji viittaisi 

velallisuuteen: päähenkilö tietää ja tuntee, että hänen pitäisi olla yhteydessä perheeseensä, 

mutta hän ei siihen pysty. Frankensteinin kokema syyllisyydentunne liittyy kuitenkin 

pääosin vastuuseen: hän on syyllinen siksi, että on saattanut maailmaan oman kuvitelmansa 

mukaan vaarallisen ja pahantahtoisen olennon, joka on uhka muille. Päähenkilö vastaa siis 

siitä, että muiden olemassaolo näin ollen on vaarassa ja siksi hän toisinaan pitääkin itseään 

varsinaisena murhaajana: 

Thus the poor sufferer tried to comfort others and herself. She indeed gained 

the resignation she desired. But I, the true murderer, felt the never-dying 

worm alive in my bosom, which allowed of no hope or consolation. […] An-

guish and despair had penetrated the core of my heart; I bore a hell within 

which nothing could extinguish. (F, 92.) 

Vaikka päähenkilö riutuu hirvittävissä syyllisyydentuskissaan, ne eivät kuitenkaan saa 

häntä kertomaan totuutta, avautumaan ja siten keventämään omaa taakkaansa (ja 

pelastamaan muiden ihmisten henkiä). Hän onnistuu jollakin tavalla muodostamaan 

kärsimyksistään ylevän kokemuksen, mikä nivoutuu varmasti osaltaan romantiikan ajan 

                                                 

16
 Sivupersoonahäiriölle eli dissosiatiiviselle identiteettihäiriölle on ominaista, että henkilöllä ilmenee kaksi 

tai useampia eri identiteettejä. Varsinaisessa sivupersoonahäiriössä kullakin näistä henkilön 

persoonallisuuksista on kokemuksellisesti oma, usein täysin erillinen henkilöhistoriansa, identiteettinsä ja 

toisinaan myös nimensä. Henkilön perusidentiteettiä voidaan kuvailla usein epäitsenäiseksi, passiiviseksi, 

syyllisyydentuntoiseksi ja masentuneeksi. Sen sijaan hänen sivupersoonansa voivat olla luonteeltaan 

toisenlaisia: hallitsevia, vihamielisiä, itsetuhoisia jne. Eri persoonallisuudet ilmenevät eri tilanteissa, ja 

muuttuminen yhdestä persoonallisuuden tilasta toiseen saattaa tapahtua äkillisesti muutamassa sekunnissa. 

Eri persoonallisuudet eivät useinkaan ole tietoisia toistensa olemassaolosta, ja usein etenkään henkilön arka 

peruspersoona ei ole tietoinen muiden sivupersooniensa olemassaolosta. (Huttunen 10.9. 2017.) 
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ihmiskäsitykseen ja käsitykseen taiteilijuudesta, johon ajateltiin kuuluvan melankolisuus ja 

ahdistuneisuus (Smith 2010, 79).  

Siitä huolimatta, että Frankensteinin perheen palvelija Justine tuomitaan syyttömänä 

mestattavaksi päähenkilön pikkuveljen Williamin murhasta, Victor päättää olla puhumatta 

ja paljastamatta todellista tappajaa (joka siis on hänen luomansa olento). Hän toteaa itse 

joka tapauksessa kärsivänsä enemmän kuin päänsä menettävä Justine, jolla kuitenkin on 

lohtunaan viattomuutensa. Päähenkilö pitää itseään jonkinlaisena marttyyrina ja vaikka hän 

jatkuvasti vakuuttelee itselleen olevansa hyvä ja rakastava ihminen, häneltä tuntuu silti 

puuttuvan kyky todelliseen myötätuntoon (Adams 2001, 76). Sen sijaan hän keskittyy 

itsesääliin, itsensä ihailuun ja oman kärsimyksensä romantisoimiseen: 

From the tortures of my own heart, I turned to contemplate the deep and 

voiceless grief of my Elisabeth. This also was my doing! And my father’s 

woe, and the desolation of that late so smiling home as was the work of my 

thrice-accursed hands! Ye weep, unhappy ones, but these are not your last 

tears! Again shall you raise the funeral wail, and the sound of your lamenta-

tions shall again and again be heard! Frankenstein, your son, your kinsman, 

your early, much-loved friend; he who would spend each vital drop of blood 

for your sakes, who has no thought nor sense of joy except as it is mirrored 

also in your dear countenances, who would fill the air with blessings and 

spend his life serving you […] (F, 92.) 

2.7 Trauma: onnettomuuksien painavat muistot 

Merkittävä osa Victor Frankensteinin ahdistuksesta liittyy traumaattisiin kokemuksiin ja 

muistoihin, jotka vainoavat häntä ja joista hän ei kykene irtautumaan. Brockman (2010, 

822–824) viittaa niin ikään Frankensteiniin liittyvään traumaattiseen neuroosiin, mutta sen 

tekijän näkökulmasta. Hän esittää, että Mary Shelley käsittelee ensimmäisen lapsensa 

kuolemaa Victor Frankensteinin luoman ja henkiin herättämän olennon kautta: Shelley 

näet näki lapsensa kuoleman jälkeen unia siitä, että kuolleeksi luultu vauva heräsi 

uudelleen eloon, että sen kuolema oli todellisuudessa ollut väärinkäsitys. Siten Victor 

Frankensteinin luoma olento edustaisi tuota henkiin herätettyä lasta. Näin ollen teoksen 

kirjoittaja olisi kärsinyt traumaattisesta neuroosista ja purkanut sitä luovaan työhön, 

Frankensteinin tarinan kirjoittamiseen. Hänen luomansa fiktiivisen henkilön voitaisiin 

nähdäkseni niin ikään nähdä kärsivän traumasta (äidin kuolema) ja käsittelevän sitä luovan 

tieteellisen työn avulla, vaikka tuo tieteelle antautuminen myöhemmin synnyttääkin vielä 

merkittävämmän traumaattisen kokemuksen, jota tässä luvussa käsittelen. 
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Traumaattisia neurooseja (nykyään traumaperäinen stressihäiriö)
17

 synnyttävät Freudin 

(1981, 238) mukaan esimerkiksi sodat, onnettomuudet ja muut pelottavat ja 

hengenvaaralliset tilanteet. Näistä kärsivät potilaat ovat takertuneet järkytystä edeltäviin 

tuokioihin ja tuo takertuma on häiriön pohjana. Potilaat saattavat esimerkiksi unissaan 

kokea traumaattisen tilanteen yhä uudelleen. Freudin mukaan vaikuttaisi siltä, etteivät 

nämä potilaat pääse irti kriittisestä tilanteesta, vaan se ikään kuin olisi jatkuvasti heidän 

edessään vaativana polttavana ongelmana. Traumaattisessa neuroosissa esiintyy Freudin 

(1993, 68) mukaan runsaasti motorisia oireita sekä korostuneita subjektiivisen sairauden 

merkkejä, samoin kuin hypokondriassa
18

 ja melankoliassa. 

Traumaattisessa häiriössä potilas ei pysty pääsemään vapaaksi ylivahvasta tunneperäisestä 

elämyksestä (Freud 1981, 239). Traumaan takertuminen tarkoittaa Freudin (1981, 237) 

mukaan sitä, että potilas on fiksoitunut menneisyytensä tiettyyn vaiheeseen, josta hän ei 

pääse irti ja on sen vuoksi vieraantunut nykyisyydestään ja tulevaisuudestaan. Hän on 

vetäytynyt sairauteensa samalla tavoin kuin ihmiset ennen vetäytyivät luostariin kantamaan 

raskaan taakkansa loppuun asti. Freud (1981, 240) mainitsee surun esimerkkinä 

tunneperäisestä takertumisesta menneeseen. Tuon surun vallassa ihminen voi kokonaan 

kääntää selkänsä nykyhetkelle ja tulevaisuudelle. Jokin traumaattinen, ihmisen elämän 

kulmakiviä järkyttävä tapaus voi toisinaan jähmettää hänet niin, että hän menettää kaiken 

kiinnostuksensa nykyisiin ja tuleviin asioihin ja jää tällöin ainoastaan hautomaan menneitä 

mielessään.  

Freud (1993, 75–78) puhuu myös niin sanotusta toistamispakosta, jossa potilas toistaa 

traumaattista kokemusta, joka on painunut pois tietoisuudesta. Toistaminen voi 

neuroottisilla potilailla ilmentyä transferenssissa
19

, mutta samanlaisia piirteitä, joita 

esiintyy transferenssi-ilmiössä, voidaan Freudin mukaan havaita myös esimerkiksi 

sellaisilla ihmisillä, joiden elämässä näyttäisi olevan jokin demoninen piirre ja jotka 

                                                 
17

 Traumaperäinen stressireaktio kehittyy henkilön jouduttua kohtaamaan tapahtuman, johon liittyy joko 

kuolema tai vakava loukkaantuminen tai niiden uhka taikka oman tai toisen fyysisen koskemattomuuden 

vaarantuminen. (Huttunen, Matti 10.09.2017) 
18

 Hypokondriassa (kansankielellä ”luulosairaus”) henkilö kärsii jostakin ruumiillisesta oireesta ja pelkää sen 

vuoksi sairastavansa jotakin vakavaa sairautta, kuten esimerkiksi syöpää, sydänsairautta tai aidsia, vaikka 

kyseisen sairauden olemassaolo olisi suljettu pois asianmukaisin lääketieteellisin tutkimuksin. (Huttunen, 

Matti 10.09.2017.) 
19

 Transferenssilla tarkoitetaan sellaista tiedostamatonta reagointitapaa, jossa siirretään lapsuuden tärkeisiin 

henkilöihin liittyviä tunteita, odotuksia, kokemuksia ja asenteita nykyhetken ihmisiin ja tilanteisiin. (Aalberg 

6.7.2009) 
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tuntuvat olevan ”kohtalonsa vainoamia.” Tämä niin sanottu kohtalo on suureksi osaksi itse 

järjestetty ja varhaislapsuuden kokemusten determinoima, toteaa Freud.  

Päähenkilön äidin kuolema ja opiskelemaan lähtö vieraalle paikkakunnalle vaikuttaisivat 

olevan hänen sairastumisensa laukaisevia tekijöitä, mutta ne näyttäytyvät hänen tietoisessa 

mielessään kuitenkin vähemmän kauhistuttavina tapahtumina, kuin se maaninen kausi, 

jona hän rakentaa ihmisolentoaan ja herättää sen henkiin. Victor kuvailee, kuinka muistot 

tuosta ajanjaksosta ja sitä seuranneista tapahtumista tuovat hulluuden muassaan ja saattavat 

hänet todellisen mielipuolisuuden valtaan. Hän yhdistää kaikki kohtaamansa 

onnettomuudet tuohon kaksi vuotta kestäneeseen elämänvaiheeseen, jolloin hän 

laboratorioonsa eristäytyneenä, maanisesti uppoutuu työhönsä ja saatuaan sen päätökseen 

kokee psyykkisen romahduksen: 

I repassed in my memory, my whole life – my quiet happiness while residing 

with my family in Geneva, the death of my mother, and my departure for In-

golstadt. I remembered, shuddering, the mad enthusiasm that hurried me on 

to the creation of my hideous enemy, and I called to mind the night in which 

he first lived. I was unable to pursue the train of thought; a thousand feelings 

pressed upon me, and I wept bitterly. (F, 208.) 

Freud (1993, 68) totesi, että traumaattisessa neuroosissa esiintyy mukaan runsaasti 

motorisia oireita sekä korostuneita subjektiivisen sairauden merkkejä. Nämä voitaisiin 

luokitella psykosomaattisiksi oireiksi. Freudin mukaan oireet selittyvät siten, että jokin 

tekijä on ankarasti vastustanut tietyn sielullisen ilmiön pääsemistä tietoisuuteen (torjunta) 

ja siksi se on jäänyt piilotajuiseksi. Piilotajuisena se on kyennyt luomaan vain oireen 

(Freud 1981, 249–255). 

Victor Frankensteinin tapauksessa on kiinnostavaa, kuinka voimakkaasti hän reagoi psyko-

fyysisesti kaikkeen, mikä muistuttaa häntä maanisesta luomiskaudesta, jonka seurauksena 

syntyi ”Frankensteinin hirviö” ja jota seurasi totaalinen uupumus, psyykkinen 

luhistuminen. Kuten jo aikaisemmin mainitsin, päähenkilö sairastuu luomiskautensa 

päätteeksi ankaraan, kuukausia kestävään hermokuumeeseen ja kertoo, kuinka hänen 

luomansa olento tuona aikana jatkuvasti kummittelee hänen mielessään. Jatkossa kaikki, 

mikä liittyy näihin tapahtumiin ja yöhön, jona Victor herätti hirviönsä henkiin, aiheuttaa 

hänessä voimakkaita oireita ja vastenmielisyyden kokemuksia, kuten seuraava 

tekstiesimerkki osoittaa: 
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Ever since that fatal night, the end of my labours, and the beginning of my 

misfortunes, I had conceived a violent antipathy even to the name of natural 

philosophy. When I was otherwise quite restored to health, the sight of a 

chemical instrument would renew all the agony of my nervous symptoms. (F, 

70.) 

Edellinen viittaisi jonkinlaiseen ehdollistumiseen. Samalla tavalla esimerkiksi piinallisesta 

unettomuudesta kärsivä voi kokea pelkästään sängyn näkemisen epämiellyttäväksi ja 

ahdistavaksi. Toisin sanoen mikä tahansa havaittava esine tai ilmiö, johon on liittynyt 

voimakas tunneperäinen kokemus, toistaa tuon tunne-elämyksen, joko miellyttävänä tai 

epämiellyttävänä, riippuen siitä, mikä alkuperäinen kokemus on ollut. Lisäksi ihminen 

reagoi tuohon tunne-elämykseen tietyllä itselleen ominaisella tavalla; reaktio voisi olla 

osittain opittu. René Descartes (2015, 43) tarkastelee mm. sitä, kuinka passiot heräävät 

sielussa ja esittää mielestäni hyvän esimerkin liittyen tähän ehdollistumiseen. Hän toteaa, 

että jos havaittava muoto esimerkiksi on outo ja kauhistuttava – jos se muistuttaa asioita, 

jotka ovat aikaisemmin olleet haitallisia ruumiille, se herättää sielussa pelon passion, ja 

tämän vaikutuksesta joko uskaliaisuuden tai kauhun, ruumiin temperamentin tai sielun 

voiman mukaisesti, ja sen mukaan, miten henkilö on aikaisemmin, puolustautumalla tai 

pakenemalla turvannut itsensä niiltä haitallisilta asioilta, joita läsnä oleva vaikutelma 

muistuttaa. 

Päähenkilö todella kokee olevansa, Freudin sanoin, kohtalonsa ja demoninsa vainoama, 

sillä hän ei kykene irtautumaan menneistä tapahtumista, vaan ne ahdistavat häntä jokaisen 

kulman takana ja jokaisessa tienmutkassa. Toisaalta, toisinaan jokin näkymä tai 

luontoelämys palauttaa hänen mieleensä myös onnellisuuden kokemuksia esimerkiksi 

lapsuudesta: 

A tingling long-lost sense of pleasure often came across me during this jour-

ney. Some turn in the road, some new object suddenly perceived and recog-

nized, reminded me of days gone by, and were associated with the lightheart-

ed gaiety of boyhood. (F, 100.) 

Vaikka luontoelämykset ajoittain antavat Victor Frankensteinille hetkellistä lohtua, niin 

pääsääntöisesti hänen mielenmaisemansa täyttyy ahdistuksesta, surusta ja murheesta. 

Mainitsin aikaisemmin, että päähenkilön kokema kärsimys näyttäytyy jossain määrin 

ylevänä kokemuksena. Hänen kärsimyksensä on niin suurta, että se uhkaa jatkuvasti 

musertaa hänet. Tällainen tunnemaailma liittyy varmasti gotiikkaan (katso luku 1.3.1), 

mutta myös siihen, mitä Freud sanoi melankolikon toisinaan nautinnolliselta vaikuttavasta 
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itsekidutuksesta (luku 2.6). Päähenkilön kärsimyksiin nivoutuu jonkinlainen sado-

masokistinen ulottuvuus: hän esimerkiksi kadehtii nöyrän alistuvaa, alati itkevää 

Elisabethiä, sillä syyttömän suru on hänen näkemyksensä mukaan puhdasta. Samalla häntä 

harmittaa omalla kohdallaan se, että katumuksen tuskat myrkyttävät sen nautinnon, joka 

ylenmääräiseen murehtimiseen joskus liittyy. Pakkomielteinen murehtiminen, asioiden 

vatvominen tai traumaan takertuminen saattavat siis jollain lailla tyydyttää sielullisia 

tarpeita. Ehkäpä asia liittyy siihen, mitä Freud totesi pakkoneurooseista: pakkotoiminnoista 

kärsivä potilas toteuttaa pakkotoimintojaan välttyäkseen ahdistukselta (katso luku 2.2). 

Tosin sanoen pakonomaisten tekojen ja ajatusten tavoitteensa on pitää ahdistusta loitolla. 

3. Frankensteinin hirviö: ihmisen kuva ja langennut enkeli 

Tämän luvun otsikolla viittaan Frankensteinin luoman olennon identiteettiin: se on ihmisen 

luoma, luojansa näkökulmasta epämiellyttävä ihmisen kuva ja luojansa hylkäämänä siitä 

tulee ”paha”, langennut enkeli. Frankensteinissa on lukuisia alluusioita John Miltonin 

teoksen Kadotettu paratiisi (1667), joka John B. Lambin (1992, 306) mukaan toimii 

teoksen intertekstinä. Miltonin runomuotoinen teos käsittelee Raamatun 

syntiinlankeemusta. Teoksen eräs hahmo on enkeli Lucifer, joka kapinoi Jumalaa vastaan 

ja joka sen seurauksena passitetaan joukkoinensa Helvettiin.  

Kadotettu paratiisi oli yksi niistä kolmesta teoksesta, jotka Frankensteinin luoma olento 

löysi metsästä (katso luku 1.2.1 alaviite 1). Etenkin tämä teos vaikuttaa sen omakuvan 

muodostumiseen voimakkaasti: se kokee jossain määrin samastuvansa Aadamiin, jolla 

ensimmäisenä ihmisenä ei ollut yhteyttä muihin itsensä kaltaisiin. Kuitenkin Aadam sai 

elää paratiisissa luojansa suojeluksessa (kirjoittajan huomio: syntiinlankeemukseen asti), 

kun taas olento itse on kurja, avuton ja yksinäinen. Siksi se kokeekin usein olevansa 

enemmän taivaasta syöstyn Saatanan kaltainen. Lamb (1992, 313) toteaa, että Kadotettu 

paratiisi määrittelee lopulta olennon minäkuvan: se on Saatanan kaltainen langennut 

enkeli, Lehtisen (2013 [2002], 23) sanoin Jumalan hylkäämä ja Jumalansa tappanut
20

 orpo 

piru. 

Alaluvussa 3.1 käsittelen maailmassa olemista Frankensteinin hirviön näkökulmasta 

Heideggerin käsitteen heitteisyys valossa. Heitteisyys tarkoittaa sitä, ettemme tiedä 
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 ”Jumalansa tappaneella” Lehtinen viittaa ihmiseen ja Friedrich Nietzscheen, joka teoksessa Iloinen tiede 

(1963 [1882]), toteaa ihmisen tappaneen Jumalan. 
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olemassaolomme syytä tai tarkoitusta ja näin ollen joudumme itse määrittelemään itsemme 

ja oman olemisemme merkitykset, päämäärät ja tavoitteet. 

Identiteettiä ja merkitystä tarkastelen alaluvussa 3.2. Hirviö pohdiskelee paljon omaa 

olemustaan ja olemistaan maailmassa. Sillä on tietynlainen mielikuva itsestään, mitä se on 

ja mitä voisi olla, siitä että se on hyvä ja rakastettava olento, joka ansaitsee muiden 

hyväksynnän, mutta kuitenkin sen kohtalona tuntuu olevan tietynlainen kehityskaari, jossa 

se ei itse voi märitellä omaa identiteettiään eikä muokata elämästään oman mielensä 

mukaista. 

Edellisiin lukuihin liittyy olennaisesti vapaus, josta monet eksistentialisteiksi luokitellut 

filosofit, kuten Heidegger, Sartre ja Kierkegaard puhuvat. Heidegger (2000, 237) toteaa, 

että ihminen on vapaa valitsemaan ja saavuttamaan itsensä. Heideggerin (2000, 67) ja 

Sartren (1965 [1954, 1946], 13) mukaan ihmisen olemassaolo edeltää olemusta. Toisin 

sanoen ihminen on olemassa ensin, tavoittaa itsensä, ilmaantuu maailmaan ja määrittelee 

itsensä vasta sen jälkeen. Ihmisestä tulee se, minkä hän itsestään tekee. Samalla ihminen on 

yksinään vastuussa siitä mitä hän on (Sartre 1965 [1954, 1946], 13). Pohdiskelen vapautta 

ja sen toteutumista sekä Victor Frankensteinin että hänen luomansa hirviön näkökulmasta 

luvussa 3.3.  

Alaluvussa 3.4 tarkastelen niitä tekijöitä, jotka rajoittavat Frankensteinin ja hänen 

luomansa olennon vapautta määritellä itsensä ja olemassaolonsa suunta ja tarkoitus. 

Frankensteinin hirviön tapauksessa rajoittava tekijä liittyy lähinnä muihin ihmisiin. Olento 

on siinäkin mielessä inhimillinen, että se on riippuvainen muista itsensä kaltaisista ja 

näiden hyväksynnästä. Sen tarpeet ja toiveet ovat riippuvaisia muista ihmisistä, jotka 

suhtautuvat siihen torjuvasti. Tästä syystä se ei voi vapaasti olla se, mikä se kokee olevansa 

eikä saavuttaa sitä, mitä se tahtoo. 

Heideggerin (2009, 290–298) mukaan ihmisen mieli suuntautuu tulevaan. Ihminen odottaa 

saavansa tulevaisuudelta jotain: ”Niin kauan kuin täälläolo on, siihen kuuluu sellaista, mitä 

tulee olemaan, mutta mitä ei vielä ole.” Tämän Heidegger nimeää saatavaksi. Alaluvussa 

3.5 tarkastelen saatavaa Frankensteinin hirviön näkökulmasta. Saatava kytkeytyy tässä 

tapauksessa paljon niihin seikkoihin, joita käsittelen luvussa 3.4. 

Alaluvussa 3.6 pohdiskelen kuoleman tematiikkaa teoksen Frankenstein valossa. Kuolema 

on romaanissa vahvasti esillä alusta loppuun: kuolemaa sekä pelätään että toivotaan, sitä 

väistellään ja tavoitellaan. Vasta kuolema vapauttaa Victor Frankensteinin luomastaan 
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hirviöstä ja tämän kuollessa hirviö menettää ainoan jäljellä olevan syynsä elää. Analyysini 

tukena käytän Freudin sekä jossain määrin Heideggerin ajatuksia kuolemasta elämän 

päämääränä. 

3.1 Heitteisyys ja kodittomuus: olemassaolo vastoinkäymisten näyttämönä 

Heidegger (2000, 175) toteaa, että ihminen on maailmaan heitetty ja kutsuu maailmassa 

olemisen luonnetta heitteisyydeksi: ”Täälläolon olemisluonne - »että se on« - on peitetty 

siltä osin mistä se on ja minne se on.” Ihminen ei siis tiedä olemassaolonsa alkuperää tai 

päämäärää, tai olemisensa tarkoitusta. Heitteisyys viittaa Heideggerin (2000, 174–177) 

mukaan siihen, että täällä-olo on jätetty johonkin. Virittyneisyys eli mieliala avaa tätä 

olemisen heitteisyyden luonnetta; mieliala voi joko paljastaa täällä-olon taakan tai 

keventää sitä. Mieliala on siten heitteisyyden ja koko maailmassa-olemisen kulloistakin 

avaamista, toisin sanoen koemme maailman ja siinä olemisen mielialamme suodattamana. 

Tähän heitteisyyteen liittyy myös ahdistuksen kokemus. Heidegger (2000, 235) toteaa, että 

se, minkä edessä ahdistus ilmenee, on maailmassa oleminen sellaisenaan; toisin sanoen 

maailma sellaisenaan näyttäytyy outona ja ahdistavana (Heidegger 2000, 236–237). 

Maailmassa oleminen on näin ollen siis outoa. Lehtinen (2013 [2002], 22) viittaa Pär 

Lagerqvistiin, joka vertaa ihmistä olemassaolon hotellissa asuvaan matkalaiseen. Tuolla 

matkalaisella ei ole mitään käsitystä siitä, miksi hän on matkalle lähtenyt. Kysymyksen 

pohtimiseen on sitä paitsi mahdotonta keskittyä, sillä hotelli on rauhaton jatkuvan 

remontoinnin ja muutosten takia. Hotellin työntekijät ovat yhtä tietämättömiä, eivätkä he 

osaa sanoa edes sitä, mitä varten he itse työskentelevät hotellissa. Vieraskirjojen 

tutkimisestakaan ei ole apua, sillä kukaan ei tiedä, mistä hotellissa on kysymys.  

Ihminen siis jostain syystä sattuu syntymään maailmaan, joka jostain syystä sattuu olemaan 

olemassa. Frankensteinin hirviön olemassaolo alkaa siitä hetkestä, kun Victor Frankenstein 

joistain pohjimmiltaan tiedostamattomista syistä sytyttää siihen elämänkipinän. Oleminen 

alkaa tässä tapauksessa siitä, kun eloton muuttuu eläväksi. Olento vain yhtäkkiä herää 

elävänä ja siitä alkaa sen oleminen, mille se ei itse mahda mitään. Olemassaoloon liittyy 

aina myös olemisen pakon ulottuvuus, kuten Heidegger toteaa: ”Täälläolon 

virittyneisyydessä on avattu, »että se on ja että sen on oltava.«” Syntynyt elämä tunnistaa 

eloonjäämisvietissään tiedostamattomasti aina sen, että se on ja että sen on oltava, mutta 

tietoinen ihmismieli ymmärtää tuon olemisen ja siihen liittyvän pakon vasta kehityksen 
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myötä. Tuon tiedostamisen seurauksena ihminen voi esimerkiksi uupuneena ajatella, ettei 

jaksaisi olla olemassa tai huokaista, että kun on alituiseen pakko olla. Tai päinvastoin 

elämänhaluisena toivoa täydempää olemista, kuten Kreetta Onkelin Beige- romaanin 

elämän laitatiloihin ajautunut nuori Vappu, joka toteaa: ”Elämän ydin hylki minua. Teki 

hirveästi mieli olla. Se oli kohdallani liikaa pyydetty” (Onkeli 2005, 51). 

Frankensteinin hirviön kehityskaari alkaen syntymästä muistuttaa lapsen kehitystä. Victor 

Frankensteinin siihen sytyttämä elämä merkitsee olennolle syntymää. Lapsi on ennen 

syntymäänsä yhtä äidin ruumiin kanssa ja syntymä merkitsee konkreettisesti eroa äidistä. 

Normaalisti äidin ja lapsen symbioosi kuitenkin jatkuu tämän jälkeen vielä pitkään eikä 

lapsi sinä aikana ymmärrä olevansa äidistä erillinen yksilö. Tuo symbioosi luultavasti 

suojaa lasta, sillä yhtäkkinen äidistä erilleen joutuminen saattaisi olla liian traumaattinen 

kokemus. Frankensteinin hirviön tarina on näin ollen myös hylätyn lapsen tarina, kuten 

myös Britton (2015, 121) toteaa. Olento hakee ”syntymänsä” jälkeen suojaa ”äidistään”, 

joka kuitenkin kauhistuneena hylkää sen.  

Toisaalta Frankensteinin hirviön tarina mukailee myös sekä Miltonin Kadotetussa 

paratiisissa esiintyvän taivaasta karkotetun Saatanan tarinaa (katso luku 3) että Raamatun 

luomiskertomuksen kertomusta syntiinlankeemuksesta ja ihmisen Paratiisista 

karkottamisesta. Näissä kaikissa kolmessa edellä mainitussa on nähtävissä samanlainen 

kuvio, jossa luoja pettyneenä luomukseensa tai alamaiseensa hylkää sen ja kääntää sille 

selkänsä. Tämä Jumalan pois kääntyminen näyttäytyy Raamatussa kuvatun Paratiisista 

karkottamisen lisäksi esimerkiksi neljännestä Mooseksen kirjasta (4. Moos. 6: 26) peräisin 

olevasta Herran siunauksesta, jossa pyydetään Jumalaa kääntämään kasvonsa ihmiseen: 

”Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi.” Pyyntö kuvastaa sitä, että Herra katsoo 

ihmisestä poispäin ja hänen toivotaan kääntävän katseensa ihmiseen. 

Frankensteinin hirviön olemassaolo alkaa niin ikään luojan pois kääntymisenä. Sen 

ensimmäinen kokemus itsestään heijastuu Victor Frankensteinin siihen kohdistamasta 

kauhistuneesta katseesta, joka tuomitsee sen ”karkotettavaksi paratiisista” ja osattomaksi 

huolenpidosta:  

He held up the curtain of the bed; and his eyes, if eyes they may be called, 

were fixed on me. His jaws opened, and he muttered some inarticulate 
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 Britton (2015, 1) huomauttaa tähän liittyen, että Mary Shelleyn oma äiti kuoli synnytykseen, joten 

kirjailijalla oli omakohtainen kokemus äidin menettämisestä. 
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sounds, while a grin wrinkled his cheeks. He might have spoken, but I did not 

hear; one hand was stretched out, seemingly to detain me, but I escaped and 

rushed downstairs. […] Oh! No mortal could support the horror of that coun-

tenance. A mummy again endued with animation could not be so hideous as 

that wretch. I had gazed on him while unfinished; he was ugly then, but when 

those muscles and joints were rendered capable of motion, it became a thing 

such as even Dante could not have conceived. (F, 57.) 

Frankensteinin luoman olennon tapaan hahmottaa maailmaa, vaikuttaa merkittävästi kielen 

oppiminen. Kielen se omaksuu asuessaan de Laceyn perheen mökin vajassa ja seuratessaan 

sieltä salaa perheen elämää. Ennen kielen oppimista se hahmottaa maailmaa ja siinä 

olemista kuten pieni lapsi tai eläin luultavasti tekevät. Asioiden hahmottaminen perustuu 

ruumiillisuuteen ja aisteihin. Se toteaa, että olemassaolonsa ensi aikoina kaikki tapahtumat 

tuntuivat sekavilta ja epämääräisiltä. Olento kertoo olleensa outojen ja moninaisten 

tuntemusten vallassa: se näki, tunsi, kuuli ja haistoi samaan aikaan eikä pitkään aikaan 

pystynyt erottamaan eri tuntemuksia toisistaan. Kuitenkin se kertoo tunteneensa olonsa 

onnettomaksi, avuttomaksi ja kurjaksi: se ei tiennyt mitään eikä pystynyt erottamaan 

mitään ja tunsi vain tuskaista levottomuutta. 

Kokemusten ja kielen oppimisen myötä, olento alkaa hahmottaa ja pohtia omaa itseään ja 

olemistaan suhteessa maailmaan ja muihin eläviin olentoihin. Ymmärrys ei suinkaan 

vähennä sen kärsimystä, vaan pikemminkin lisää sitä. Se ei ymmärrä, miksi muilla 

ihmisillä on oikeus kumppaniin, perheeseen ja ystäviin, mutta sillä ei. Se pohdiskelee 

paljon itseään, omaa olemistaan, muita ihmisiä ja ihmisen olemusta ylipäänsä. 

Pohdiskeluissaan se usein päätyy kiroamaan omaa kurjaa olemassaoloaan. Se toteaa muun 

muassa näin: ”Oh, earth! How often did I imprecate curses on the same cause of my being! 

(F, 157). 

Heidegger (2000, 238) puhuu myös kodittomuudesta, joka liittyy täälläolon heitteisyyteen 

ja outouteen. Ihminen kokee tarvetta paeta tätä outoutta (esimerkiksi ryhtymällä ns. 

tusinaihmiseksi Das Man), joka sisältyy täälläoloon heitettynä ja maailmassa-olemiseen 

jätettynä. Heidegger (2000, 238) toteaa, että ”Kodittomuus on käsitettävä eksistentiaalis-

ontologisesti alkuperäisenä ilmiönä.” Hänen mukaansa ahdistuksessa tuntuu ”oudolta” 

(unheimlich), mikä ilmaisee ensi sijassa sen omituisen epämääräisyyden, missä täälläolo 

ahdistuksessa oleilee: ei mitään eikä missään (2000, 237). 

Frankensteinin hirviölle ei käytännössä suoda mahdollisuutta paeta tätä kodittomuuden 

kokemusta, sillä se on tuomittu elämään erillään maailmasta ja muista ihmisistä, joiden 
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seuraa se kokee tarvitsevansa ja kaipaavansa. Sen kokemus olemassaolosta manifestoituu 

”vastoinkäymisten näyttämönä”, jossa se turhaan etsii hyväksyntää ja myötätuntoa. Se 

toteaakin, että koska se on kaikkialla vihattu ja halveksittu, kaikki maat olisivat sille yhtä 

kauheita. Olennon osa on ankara ja kova. Sen on elettävä maailman laitamilla ja 

muodostettava oman olemisensa merkitykset muista riippumatta. Sen kohtalo näyttäytyy 

allegoriana Jumalansa hylkäämän, kylmään ja karuun maailmaan heitetyn ihmisen osasta; 

ihmisen joka kaikesta huolimatta, loppujen lopuksi on omassa olemisessaan yksin: 

My travels were long and the sufferings I endured intense. It was late in au-

tumn when I quitted the district where I had so long resided. I travelled only 

at night, fearful of encountering the visage of a human being. Nature decayed 

around me, and the sun became heatless, rain and snow poured around me; 

mighty rivers were frozen; the surface of the earth was hard and chill, and 

bare, and I found no shelter. (F, 157.) 

3.2 Merkitys ja identiteetti: Kuka minä olen? Mikä minä olen? 

I found myself similar, yet at the same time strangely unlike to the beings 

concerning who I read, and to whose conversation I was a listener. I sympa-

thised with, and partly understood them, but I was unformed in mind; I was 

dependent on none, and related to none. […] What did this mean? Who was 

I? What was I? Whence did I come? What was my destination? These ques-

tions continually recurred, but I was unable to solve them. (F, 82.
22

) 

Yllä olevassa lainauksessa ilmenevät eksistentiaaliset kysymykset voisivat olla kenen 

tahansa ihmisen esittämiä, omaan identiteettiin ja maailmassa olemiseen ja sen 

mielekkyyteen liittyvää pohdiskelua. Lainauksessa itsetutkiskelua harjoittaa tässä 

tapauksessa Victor Frankensteinin luoma olento, yksinäisessä toivottomuudessaan, oman 

minuutensa ja maailman välisen ristiriidan aiheuttamassa tuskassaan. Olento on 

ensimmäinen ja ainoa lajinsa edustaja, ei täysin ihminen, mutta ei mikään muukaan 

määriteltävissä oleva olio. Se mikä siinä on kaikkein inhimillisintä, on sen kyky pohtia 

itseään ja omaa olemustaan tietoisesti ja pyrkimys oman olemuksensa mittaiseksi. Nuo 

ahdistuneet kysymykset: mikä ja kuka minä olen? ajavat olentoa tavoittelemaan 

heideggeriläisittäin ilmaistuna ominta olemismahdollisuuttaan ja olemiskykyään.  
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 Tästä alkaen käytän primaarilähteenä teosta Frankenstein, or, the Modern Prometheus 2015. Vaihto johtuu 

käytännön syystä: jouduin palauttamaan ensiksi käyttämäni lähteen kirjastoon. 
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Filosofia alkaa epätoivosta, jonka ilmeisimmät syyt ovat kärsimys ja kuolema, toteaa 

Lehtinen (2013 [2002], 30). Hän viittaa ateististen eksistentialistien ajatuksiin esittäessään, 

että muukalaisuus maailmassa on ihmisen osa ja että elämä on absurdi vaellus kohdusta 

hautaan, maailmaan heitetyn ihmisen tarkoituksetonta olemassaolontaistelua. (2013 [2002], 

61.) Frankensteinin hirviön maailmassa olemiseen tiivistyvät loputtomat kysymykset 

omasta identiteetistä suhteessa muihin sekä kysymykset elämän merkityksestä ja 

merkityksettömyydestä. Inhimillisyydessään se kokee ainoaksi merkitykselliseksi seikaksi 

rakkauden, hyväksynnän ja yhteyden muihin ihmisiin tai ainakin se näkee tuon rakkauden 

ja yhteyden muihin olevan perusta kaikelle muulle. Koska olento ulkoisesta olemuksestaan 

johtuen tulee torjutuksi kaikissa ihmiskontakteissa, se päättää vaatia Victor Frankensteinia 

luomaan sille itsensä kaltaisen naispuolisen kumppanin, joka olisi yhtä ”hirvittävä” kuin se 

itse ja joka siten voisi hyväksyä sen sellaisenaan:  

You must create a female for me, with whom I can live in the interchange of 

those sympathies necessary for my being. This you alone can do; and I de-

mand it of you as a right which you must not refuse to concede. (F, 92.)  

Frankenstein lupaakin vastentahtoisesti täyttää hirviön toiveen, koska hän kokee jollain 

tavalla olevansa vastuussa luomastaan olennosta. Hän aloittaa myöhemmin työn, mutta 

tarkemmin harkittuaan tuhoaa rakentamansa keskeneräisen naishahmon.
23

 Tämä teko ikään 

kuin vauhdittaa tapahtumien vyörymistä kohti loppua. Hirviö murhaa Frankensteinin 

ystävän Henry Clervalin ja vannoo olevansa paikalla päähenkilön hääyönä: ”Shall each 

man, cried he, find a wife for his bosom, and each beast have his mate, and I be alone? […] 

It is well. I go; but remember, I shall be with you on your wedding-night.” (F, 106 – 107.) 

Frankensteinin hääyönä hirviö kuristaa päähenkilön tuoreen vaimon Elisabethin hengiltä, 

minkä jälkeen takaa-ajon asetelma kääntyy päinvastaiseksi. Frankenstein omistautuu 

loppuelämäkseen olennon ajojahdille ja näin hirviö saavuttaa lopulta luojansa 

jakamattoman huomion. Voisi sanoa, että hirviö tulee lopulta tappaneeksi ”Jumalansa” 

vaatiessaan tältä merkityksen antamista elämälleen, sillä Frankenstein kuolee elämänsä 

viimeisten vuosien aiheuttamaan henkiseen ja ruumiilliseen uupumukseen.  

Ihmisen minäkuvan muodostus näyttäytyy kiinnostavalla tavalla Frankensteinin hirviön 

tarinassa. Aluksi se kokee olevansa jotain muuta kuin mitä muut siinä näkevät, mutta 
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 Myöhemmin hirviö tosin sai morsiamensa James Whalen ohjaamassa elokuvassa The Bride of 

Frankenstein (1935), mutta henkiin herätetty morsian ei ollut järin ihastunut sille kaavailtuun sulhaseen. 
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lopuksi sen minäkuva muotoutuu muiden näkemysten mukaiseksi. Eräs psykoterapeutti 

tapasi todeta, että tärkeintä on, että ihminen arvostaa itseään. Nähdäkseni itsensä 

arvostaminen ei missään tapauksessa ihmiselle riitä, vaikka se toki tärkeää onkin. Ihmisen 

minäkuva muodostuu suhteessa muihin ja ihminen on olemassa suhteessa muihin. Kukaan 

ei voi loputtomasti arvostaa itseään elleivät muut kohtele häntä arvostavasti. Juhani Mattila 

(2017, 12) toteaakin, että jokainen ihminen tarvitse olemassaololleen jatkuvasti tukea, 

vaikkei sitä itse tiedostaisikaan. Ihmisen mieli on Mattilan mukaan riippuvainen siitä, 

miten hänet otetaan vastaan. Jos ihminen huomataan ja hyväksytään ja hänestä välitetään, 

hän kokee itsensä arvokkaaksi. Jos taas ihminen kokee, ettei hänelle anneta sitä arvoa, 

mikä hänelle hänen omasta mielestään kuuluisi, voi kokemus kääntyä vihaa nostavaksi 

nöyryytykseksi.  (Mattila 2017, 13.)  

Frankensteinin hirviö kokee ensi alkuun olevansa hyvä ja rakastettava olento ja se 

hämmästelee, miksi ihmiset pakenevat kauhuissaan tai vastaavasti hyökkäävät sen 

kimppuun sen nähtyään. Myöhemmin se sattuu näkemään oman kuvansa lammen 

peilipinnasta ja ymmärtää syyn ihmisten reaktioille. 

I had admired the perfect forms of my cottagers – their grace, beauty and del-

icate complexions: but how was I terrified, when I viewed myself in a trans-

parent pool! At first I started back, unable to believe that it was indeed I who 

was reflected in the mirror, and when I became fully convinced that I was in 

reality the monster that I am, I was filled with the bitterest sensations of de-

spondence and mortification. Alas! I did not yet entirely know the fatal ef-

fects of this miserable deformity. (F, 73–74.) 

Tämä edellä kuvattu itsensä hahmottaminen voitaisiin nähdä eräänlaisena lacanilaisena 

peilivaiheena
24

. Hirviö samastuu tämän peilipinnan ja muiden ihmisten heijastamaan 

minäkuvaan. Kuitenkin sen sisin kokemus itsestä ja nuo heijastavat peilipinnat ovat 

keskenään ristiriidassa. Hirviö näkee ihmisen aistit, tässä tapauksessa näköaistin, olevan 

esteenä yhteyden muodostamiselle näihin: siksi se pyrkii luomaan kontaktin sokeaan de 

Laceyn vanhukseen ja peittää käsillään Frankensteinin silmät keskustellessaan tämän 

kanssa. Myös Adams (2001, 80) toteaa jälkimmäisen teon merkityksellisyyden: olento 
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 Peilivaihe on Jacques Lacanin 1936 ensi kerran käyttämä, lapsen persoonallisuuden kehitykseen liittyvä 

käsite. Irrottautuessaan symbioottisesta esioidipaalisesta tilastaan noin 6-8 kuukauden iässä lapsi havaitsee 

vähitellen olevansa äidistä erillinen, jolloin hänen minäkuvansa alkaa rakentua. Nähdessään kuvansa peilistä 

lapsi tunnistaa siitä itsensä. Vaikka hän ei kokisi itseään yhtenäiseksi ja erilliseksi, niin ainakin peilikuva on 

yhtenäinen ja tuottaa siten tyydytystä. Lapsi samastuu ulkomaailman heijastamaan minäkuvaan. Kasvaessaan 

hän kohtaa yhteisöelämässä lisää heijastavia peilipintoja (ranskan écran) ja hänelle rakentuu ehjän tuntuinen 

minäkuva, joka perimmältään on fiktiivinen. (Tieteen termipankki 19.03.2018.) 
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anoo luojaltaan rakkautta, ymmärtämystä ja hyväksyntää ja peittää tämän silmät siinä 

toivossa, että tämä näkisi syvemmälle, olennon keinotekoisen rumuuden taakse, sen 

todelliseen olemukseen. 

Mainitsin luvussa 3 Sartren, jonka mukaan ihminen joutuu maailmaan tulonsa jälkeen 

määrittelemään itsensä. Frankensteinin hirviön tehtävä tässä suhteessa on moninkertaisesti 

tavanomaista vaikeampi, koska sillä ei ole taustatietona sukunsa historiaa, yhteisöä johon 

se kuuluisi, saati edes nimeä. Sitä kutsutaan muun muassa olennoksi, hirviöksi, 

kurjimukseksi, paholaiseksi, epäsikiöksi ja demoniksi. Mazzarella huomauttaakin, että 

olennon nimettömyys ja sen niskaan syydetyt haukkumasanat tulevat lopulta määrittämään 

sen olemassaolon (2014, 100). 

3.3 Kohti vapautta: kun kohtalo on liian voimakas 

Keskeisten eksistentialistien, kuten Kierkegaardin, Heideggerin ja Sartren ajatuksissa 

korostuu ihmisen vapaus. Lehtinen (2013 [2002], 15) toteaakin, että eksistentialistien 

monenkirjavaa joukkoa yhdistää intohimoinen yksilökeskeisyys: vaikka elämä on 

käsittämätöntä, ristiriitaista ja katoavaista he korostavat ihmisen ehdotonta vapautta 

määritellä itsensä ja valita tekonsa. Vapauden ajatukseen liittyy käsitys ihmisarvosta ja 

itsensä arvostamisesta. Sartren (1965 [1954, 1946], 29) mukaan eksistentialistien oppi 

vapaudesta on ainoa, joka antaa ihmiselle ihmisarvon, eikä tee hänestä esinettä. Yksilön 

vapautta ovat toki korostaneet muutkin filosofit ja ajattelijat kuin eksistentialistit. 

Esimerkiksi Descartes (2015, 92) esittää, että ihmisessä on vain yksi asia, joka voi antaa 

hänelle oikeutetun perusteen arvostaa itseään: nimittäin vapaan tahtonsa käyttö ja se valta, 

joka hänellä on tahtomisiinsa. 

Ihminen on vapaa itsensä valitsemiseen ja itsensä saavuttamiseen, toteaa Heidegger (2000, 

237). Tähän vapauden mahdollisuuteen liittyy myös ahdistuksen kokemus: ”ahdistus tuo 

täälläolon sen eteen, että se on vapaana” (Heidegger 2000, 237). Heideggerin (2000, 237) 

mukaan ahdistuksessa näyttäytyy ihmisen oleminen kohti ominta olemiskykyään. Toisin 

sanoen ihmisen oleminen suuntautuu kohti parasta potentiaaliaan ja se tuottaa ahdistusta. 

Ahdistus on mitä ilmeisimmin kasvun ja kehityksen edellytys. Kierkegaard (1964, 191) 

toteaakin yksilön osalta, että mitä syvällisemmin ihminen kykenee tuntemaan ahdistusta, 

sen suurempi ihminen hän on ja kansakunnan osalta: ”mitä syvällisempi on ahdistuneisuus, 

sen huomattavampi on kansakunta” (1964, 56). 
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Vapauteen kytkeytyvään ahdistuneisuuteen liittyvät myös Heideggerin ajatukset 

lankeamisesta sekä varsinaisesta ja epävarsinaisesta (myös autenttinen ja epäautenttinen 

käännöksestä riippuen) olemisen tavasta. Lankeaminen on jokapäiväisen olemisen 

perustapa, maailmaan uppoutumista, sen pauloissa olemista (Heidegger 2000, 223). Se on 

epäyksilöllisyyttä, laumasieluisuutta, jossa täälläolo on luopunut itsestään varsinaisena 

kykynä olla itse ja jossa se on langennut maailmaan ja keneen tahansa. Tämä niin sanottu 

epävarsinaisuus, jossa ollaan kokonaan lumoutuneita maailmasta ja toisten 

kanssatäälläolosta, on erityinen tapa olla maailmassa ja sen vastakohta on varsinaisuus, 

joka tarkoittaa itsenä olemista ja yksilöllisyyttä. (Heidegger 2000, 223.) 

Frankensteinissa esiintyy toistuvasti ajatus kohtalosta, siitä että asiat tapahtuvat, koska 

niiden on määrä tapahtua. Tällainen fatalistinen
25

 elämänasenne on ominainen etenkin 

Victor Frankensteinille. Hänen kohtalouskoaan leimaa kuitenkin jossain määrin ajatus 

sattumanvaraisuudesta, joka liittyy niin sanottuihin kohtalon oikkuihin. Frankensteinin 

näkemyksen mukaan hän ei itse juurikaan voi vaikuttaa asioihin ja tapahtumiin, sillä niitä 

ohjaa kohtalo, jota pystyy muuttamaan korkeintaan sattuma. Tuo sattuma on toisinaan 

”hyvän henki”, joka yrittää muuttaa kohtalon määräämää tapahtumakulkua 

suotuisammaksi ja toisinaan se taas on ”Tuhon Enkeli”, joka jouduttaa kohtalonsa orjan 

matkaa kohti omaa hävitystään. 

Fatalistinen ajatustapa onkin Frankensteinille eräänlainen defenssi, joka vapauttaa hänet 

vastuusta ja joka saa hänet näkemään itsensä tapahtumien voimattomana uhrina. 

Päähenkilöllä ei ole rohkeutta käsitellä äitinsä kuoleman aiheuttamaa surua (katso myös 

Adams luku 2.3) eikä hänessä ole ”selkärankaa” ottamaan vastuuta luomastaan olennosta. 

Hänen tekonsa ovat hänen näkemyksensä mukaan kohtalon määräämiä, mikä vapauttaa 

hänet vastuusta niiden suhteen. Frankenstein on tuomittu vapauteen siinä missä muutkin 

ihmiset, mutta hän pelkää tuota vapautta ja siihen liittyvää vastuuta ja tekee itsestään siksi 

tahdottoman esineen. Vapauteen liittyvä ahdistus saa hänet tekeytymään objektiksi, 

kohtalonsa orjaksi, jolle sattuu ja tapahtuu, mutta jolla ei itsellään ole voimaa muuttaa 

tapahtumien suuntaa. Hänen ahdistuksensa on syvää, mutta se aktivoi hänessä vain 

välttely- ja pakenemismekanismin. 

                                                 
25

 Fatalismi on ajattelun tapa, jonka mukaan maailma toimii niin kuin se toimii ihmisestä riippumatta. Tästä 

seuraa se, että siihen ei voi vaikuttaa millään tavoin (Tieteen termipankki 21.03.2018). 
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Mary Shelley viittaa teoksensa nimessä Frankenstein, or, the modern Prometheus 

kreikkalaisen mytologian titaaniin Prometheukseen, joka loi ihmisen savesta ja varasti tälle 

jumalilta tulen. Otsikko siis rinnastaa Victor Frankensteinin Prometheukseen, joka 

näyttäytyy jonkinlaisena myyttisenä sankarina. Frankensteinia sen sijaan ei missään 

mielessä voi pitää sankarihahmona. Hän on pikemminkin kuin ”lastu laineilla”, kohtalonsa 

riepottelema vastuuntunnoton pelkuri, joka reagoi vaikeuksiin luikkimalla pakoon ja 

työntämällä päänsä pensaaseen. 

Haluaisin nähdä Frankensteinin hirviön eräänlaisena absurdina sankarina, samaan tapaan 

kuin Albert Camus (1963, 103) näkee Sisyfoksen esseessään ”Sisyfoksen myytti.” 

Absurdismi on eksistentialismista vaikutteita saanut taiteen ja kirjallisuuden suuntaus, 

jonka näkemyksen mukaan ihminen viettää mieletöntä elämää merkityksettömäksi ja 

irrationaaliseksi kokemassaan maailmassa, johon hänet on tahtomattaan heitetty 

(Hosiaisluoma 2003, 20). Sisyfos taas oli kreikkalaisessa mytologiassa Korintin perustaja 

ja kuningas, joka halveksi jumalia ja kuolemaa. Sisyfos rakasti maailmaa ja elämää, eikä 

halunnut kuolla. Jumalat tuomitsivat hänet siksi ikuisiksi ajoiksi vierittämään 

kallionlohkaretta vuoren rinnettä ylös. Sisyfos hyväksyi rangaistuksensa, joka merkitsi 

hyödytöntä ja toivotonta työtä ja olemista. Sen vuoksi Camus pitää häntä absurdina 

sankarina: Sisyfos luopui ihmistä kahlitsevasta toivosta.  

Frankensteinin hirviötä voidaan tarkastella absurdistisessa valossa siinä mielessä, että se on 

tahtomattaan heitetty ja tuomittu mielettömään ja sille merkityksettömään maailmaan. 

Sisyfoksen tavoin se sisimmässään rakastaa elämää kaikesta huolimatta, mikä kuvastuu 

seuraavassa katkelmassa: 

The pleasant showers and genial warmth of spring greatly altered the aspect 

of the earth. […] The birds sang in more cheerful notes, and the leaves began 

to bud forth on the trees. Happy, happy earth! fit habitation for gods, which, 

so short a time before, was bleak, damp, and unwholesome. My spirits were 

elevated by the enchanting appearance of nature; the past was blotted from 

my memory, the present was tranquil, and the future gilded by bright rays of 

hope, and anticipations of joy. (F, 74–75.) 

Se mikä johtaa Frankensteinin luoman olennon tuhoon on toivo, johon yllä olevassa 

tekstikatkelmassakin viitataan. Olennon elättämä toivo ja vakuuttuneisuus siitä, että se on 

oikeutettu rakkauteen, myötätuntoon ja ystävyyteen muodostuvat sille pakkomielteiksi ja 

ajavat sen lopulta itsemurhaan. Se on lopultakin toiveidensa orja vaikkakin niiden suhteen 

hyvin inhimillinen. Yllä mainittujen asioiden todellakin pitäisi kuulua kaikille, mutta näin 
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ei vain ole. Elämä ei takaa kenellekään yhtään mitään, mikä on traagista. Siksi myös 

Frankensteinin hirviön elämä on traaginen. 

Hirviö on olemassaolonsa alussa pitkän aikaa vakuuttunut siitä, että se on vapaa 

määrittelemään itsensä ja tekonsa ja että se voi valita oman elämänsä suunnan. Lambin 

(1992, 312) mukaan olento kuitenkin pettää itseään uskoessaan, se voisi olla oman 

elämänsä ja menneisyytensä herra ja että se voisi muotoilla ja hallita omaa minuuttaan. 

Hirviötä voisi silti, joka tapauksessa pitää sankarina, sillä se todella yrittää: se pohtii 

syvällisesti maailmaa, elämää ja itseään, se opettelee ymmärtämään ihmistä ja tämän 

tekojen motiiveja, se oppii ihmisten kielen, perehtyy historiaan ja kirjallisuuteen, tekee 

pyyteettömästi hyviä tekoja. Se yrittää kaikkensa rakentaessaan omaa identiteettiään ja 

maailmaansa mielensä mukaiseksi. Mutta – se haluaa asioita, joita muut eivät sille tahdo 

antaa ja siksi se ei ole vapaa. Se on inhimillisten halujensa ja toiveidensa armoilla. Sartre 

(1965 [1946, 1954]), 29) toteaa, että on suurta optimismia sanoa, että ihmisen kohtalo on 

hänen omissa käsissään. Frankensteinin hirviö on optimisti viimeiseen asti, mutta sen 

kohtaloksi koituvat sen inhimilliset tarpeet ja toiveet, jotka eivät toteudu. 

3.4 Riippuvuus muista: olin niin yksinäinen 

Edellisessä luvussa tarkastelin vapautta sekä Victor Frankensteinin että hänen luomansa 

olennon näkökulmasta. Vapaus ei nähdäkseni toteudu kummankaan osalta: ensin mainittu 

henkilöhahmo on liian heikko ja pelokas ja jälkimmäinen on inhimillisten tarpeidensa 

kahlitsema, se on riippuvainen muista. Siihen en ota kantaa, onko vapaus ihmiselle 

ylipäänsä mahdollista. Suuresti epäilen, mutta vapauteen on silti säilytettävä usko, kuten 

Ilkka Niiniluoto (2015, 150) toteaa viitatessaan William Jamesiin. Jamesin mukaan tahdon 

vapautta ei voida todistaa, mutta hän kehottaa olettamaan tahdon vapauden todeksi ja 

toimimaan ikään kuin se olisi tosi. 

Heideggerin (2000, 165) mukaan täälläolo on muista riippuvaista. Se ei itse ole, sillä toiset 

ovat riistäneet sen olemisen. Toisten mielivalta hallitsee täälläolon jokapäiväisiä 

olemismahdollisuuksia. Heidegger viittaa tällä toisten mielivallalla siihen huoleen, jota 

ihmiset kantavat siitä, että he mahdollisesti poikkeavat jollain tavalla muista. Useimmat 

ihmiset näet haluavat pääsääntöisesti olla kuten muutkin. Huoli voi kohdistua joko siihen, 

että oma täälläolo on jäänyt muista jälkeen tai sitten siihen, että sillä on erityisasema 

muihin nähden (Heidegger 2000, 165). Tämän huolen seurauksena ihminen lankeaa 
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tavanomaisuuteen. Tavanomaisuudella Heidegger viittaa käyttämäänsä termiin Das Man, 

joka tarkoittaa ”ketä tahansa”, yleisihmistä. Kuka tahansa pysyttelee Heideggerin (2000, 

166) mukaan siinä tavanomaisuudessa, mikä on soveliasta, hyväksyttyä ja mikä ei, mikä 

takaa menestyksen ja mikä ei. Tavanomaisuus on siis sovinnaisuutta ja epäyksilöllisyyttä. 

Heidegger viittaa muista riippuvuudella hieman eri asiaan kuin mitä itse tässä kohtaa ajan 

takaa. Kumpaakaan tarkastelemaani henkilöhahmoa ei varsinaisesti voi syyttää 

tavanomaisuudesta, sillä he kulkevat omaa yksilöllistä elämänpolkuaan, etsien totuutta, 

viisautta ja merkityksellisyyttä. Frankensteinin hirviö on tässä suhteessa rohkeampi kuin 

luojansa, joka sortuu pelätessään tekemiään valintoja. Hirviö on myöskin pakotettu 

yksilöllisen etsintään, sillä se elää kaikkien yhteisöjen ulkopuolella. Se millä tavalla itse 

näen riippuvuuden muista, merkitsee sitä, mitä olen edellisessäkin luvussa pohdiskellut: 

ihmisen minäkuva ja itsetunto ovat riippuvaisia muiden antamasta palautteesta ja ihminen 

on riippuvainen muiden huolenpidosta, hyväksynnästä ja rakkaudesta. 

Se mihin haluan tarttua, Heideggerin näkemyksiin liittyen on ajatus siitä, että ”toisten 

mielivalta hallitsee täälläolon jokapäiväisiä olemismahdollisuuksia.” Nähdäkseni 

riippuvuus muista ja siitä aiheutuva ”toisten mielivalta” olemisemme suhteen ovat yksi 

merkittävimpiä esteitä, tai haasteita, ihmisen vapaudelle. Pieni lapsi on jo perustarpeidensa 

osalta täysin riippuvainen hoitajistaan. Aikuisina tarvitsemme elääksemme monenlaisia 

asioita, kuten työtä, toimeentuloa, rakkautta, huomiota ja hyväksyntää. Voimme jossain 

määrin vaikuttaa siihen, saammeko haluamiamme ja tarvitsemiamme asioita vai emme, 

mutta loppupeleissä muut päättävät. Olemme siis monessa suhteessa muiden 

suosionosoitusten ja hyväntahtoisuuden armoilla. Esimerkiksi vanhempien valta lapsiinsa 

on suorastaan pelottavaa; laiminlyönneillä ja kaltoinkohtelulla he voivat aiheuttaa 

merkittävää vahinkoa jälkikasvulleen pitkälle aikuisuuteen, kun taas onnellinen lapsuus on 

suuri voimavara ja vankka kivijalka, jolle rakentaa elämäänsä. Ja mikä 

epäoikeudenmukaisinta, emme voi itse vaikuttaa siihen, millaisen lapsuuden saamme.  

Victor Frankenstein on tässä mielessä hyväosainen, sillä hänellä oli omien sanojensa 

mukaan onnellinen lapsuus ja hänen vanhempansa tunsivat syvää vastuuntuntoa olennosta, 

jolle olivat antaneet elämän. Frankenstein kuvailee lapsuuttaan seuraavasti:  

My mother’s tender caresses, and my father’s smile of benevolent pleasure 

while regarding me, are my first recollections. I was their plaything and their 

idol, and something better – their child, the innocent and helpless creature be-

stowed on them by Heaven, whom to bring up to good, and whose future lot 
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it was in their hands to direct to happiness or misery, according as they ful-

filled their duties towards me. With this deep consciousness of what they 

owed towards the being to which they had given life, added to the active spir-

it of tenderness that animated both, it may be imagined that while during eve-

ry hour of my infant life I received a lesson o patience, of charity, and of self-

control, I was so guided by a silken cord, that all seemed but one train of en-

joyment to me. (F, 25.) 

 

Frankensteinin hirviö ei ole aivan näin onnekas ”lapsuutensa” suhteen. Olento tosin 

”syntyy” aikuisen kokoisena, ikään kuin se hyppäisi lapsuusvaiheen ohi suoraan 

aikuisuuteen, mutta se pysyy kuolemaansa asti tunnetasolla lapsen kaltaisena. Brown 

(2003, 161) toteaakin, että vaikka hirviö on kooltaan suuri ja sen nahka on kurttuinen, se 

jää tunne-elämältään kitukasvuiseksi eikä se koskaan kykene irtautumaan ”isästään” saati 

löytämään paikkaansa maailmassa. Mutta miten voisi irtautua sellaisesta siteestä, jota ei 

koskaan ole ollutkaan? Nähdäkseni vain turvallisesta kiintymyssuhteesta on mahdollista 

irtautua hallitusti ja kasvaa vahvaksi yksilöksi. Victor Frankenstein on sekä hirviön äiti, isä 

että Jumala ja hylkää luomansa olennon näissä kaikissa ominaisuuksissa. Hylätyn lapsen 

on vaikea luottaa maailmaan: ” […] but am I not alone, miserably alone? You, my creator, 

abhor me; what hope can I gather from your fellow-creatures, who owe me nothing? They 

spurn and hate me. The desert mountains and dreary glaciers are my refuge.” (F, 65.) 

Sartre toteaa, että jos Jumalaa ei ole, ihminen on avuton, sillä hän ei itsestään eikä itsensä 

ulkopuolelta löydä mitään minkä varaan jättäytyä. Ilman Jumalaansa ihminen on yksin, ja 

tukea vailla oleva avuton ihminen on joka hetki tuomittu keksimään ihmisen. Tuohon 

avuttomuuteen kuuluu, että me joudumme itse valitsemaan oman olentomme ja avun 

puuttuminen siinä suhteessa tietää aina myös ahdistusta. (Sartre 1965 [1946, 1954]), 19–

24.) 

Frankensteinin hirviö on yksin, avuton ja ahdistunut, mutta se kaipaa suojelusta ja 

ystävyyttä sekä hyväntahtoisten ihmisten rakkautta ja ymmärrystä (katso myös Adams 

2001, 59):  

[…] my heart yearned to be known and loved by these amiable creatures; to 

see their sweet looks directed towards me with affection, was the utmost limit 

of my ambition. I dared not think that they would turn them from me with 

disdain and horror. The poor that stopped at their door were never driven 

away. I asked, it is true, for greater treasures than a little food or rest: I re-

quired kindness and sympathy; but I did not believe myself utterly unworthy 

of it. (F, 84.)  
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Olennon suuri onnettomuus on sen omasta mielestä se, ettei se ole riippuvainen 

kenestäkään, mutta siinä se erehtyy. Se on mitä suurimmassa määrin riippuvainen muista, 

juuri siksi, ettei sillä ole ketään. Se on riippuvainen muiden rakkaudesta, jota se ei saa. 

Rakkauden ja hyväksynnän kyllästämän ihmisen on hyvä ponnistaa vahvaan 

omanarvontuntoon, itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen. Se joka rakkaudesta ja 

hyväksynnästä ei koskaan ole päässyt osalliseksi tulee määritelleeksi itsensä juuri tämän 

osattomuuden kautta. Voidaan puhua niin sanotusta rakkauden kerjäläisestä, joka on 

valmis lähes mihin tahansa tullakseen hyväksytyksi. Sellainen ihminen on riippuvainen 

juuri siitä, mitä hän ei saa. 

3.5 Saatava, tahto ja sen toteutumattomuus: voimaton kateus ja katkera viha 

Heideggerin teoksen nimi Oleminen ja aika viittaa siihen tosiseikkaan, että ihmisen 

oleminen on olemista ajassa. Aika suuntautuu aina eteenpäin kohti tulevaisuutta niin kuin 

myös ihmisen oleminen: ihmismieli kurkottaa kohti tulevaa, kuten johdannossakin 

mainitsin. Heideggerin (2000, 290) mukaan täälläoloa ei voida lähestyä kokonaisuutena, 

vaan täälläolo on aina vaillinainen ”niin kauan kuin se on.” Vaillinainen kokonaisuus 

tarkoittaa sitä, että täälläololla on jotakin edessään. Oleminen on aina itsensä edellä ja niin 

kauan kuin se eksistoi, sillä on aina jotakin saatavaa, joka ei ole vielä aktualisoitunut 

(Heidegger 2000, 291).  

Niin kauan kuin ihminen elää, hänellä on siis edessään jotakin, mitä ei tässä hetkessä vielä 

ole, mutta tulee olemaan. Ihminen myös yleensä odottaa saavansa tulevaisuudelta jotain ja 

toisaalta toivoo välttyvänsä joltakin muulta. Saatavaan liittyy näkemykseni mukaan siis 

jonkinlainen tavoitteen, tahdon ja toivon ulottuvuus, jota kohti kuljetaan, sillä ihminen ei 

vain ponnettomasti odota, mitä tuleman pitää, vaan hän aktiivisesti joko tavoittelee tai 

yrittää vältellä toivottavia tai ei-toivottavia asioita. Ihminen ikään kuin kasvaa kohti 

toivomaansa tulevaa, sillä tulevaisuus ei suinkaan liiku meitä kohti, kuten Rainer Maria 

Rilke (1993, 59) toteaa, vaan liikkujia olemme me itse. Mitä nuorempi ihminen, mitä 

enemmän aikaa ihmisellä oletettavasti on edessään, sitä enemmän hänellä yleensä on myös 

odotuksia ja toiveita tulevalta. Tämä voimakas suuntautuminen tulevaisuuteen liittyy 

nähdäkseni freudilaisen elämänviettiin sekä heideggeriläisen huolen käsitteisiin. Heidegger 

(2000, 290) toteaa, että ”Huolen esisijainen momentti on »itsensä edellä« […]. Toisin 

sanoen huoli askartelee useimmiten jonkin tulevan parissa. Heideggerin (2000, 291) 

mukaan edes toivottomuus ei riistä täälläoloa mahdollisuuksistaan, vaan toivottomuus on 
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yksi tapa olla kohti mahdollisuuksia. Kun täälläolo saavuttaa kokonaisuutensa, kun sillä ei 

enää ole saatavaa, siitä on tullut ei-enää-täällä-olevaa (Heidegger 2000, 291). Näin ollen 

vasta kuolema tekee ihmisen elämästä kokonaisen: ennen kuolemaa elämä on jatkuvasti 

keskeneräinen. 

Se, mihin tässä tapauksessa haluan kiinnittää huomioni, on miten saatava ja tahto 

suhteutuvat toisiinsa. Saatavaa on kaikki, mitä ei vielä ole, mutta tulee olemaan ennen 

kuolemaa. Osaan tuosta saatavasta kiinnittyy elämänvietin tai huolen aikaansaamana 

ihmisen halu tai tahto. Descartes (2015, 53) puhuu passioista, jotka saavat ihmisen 

katsomaan pikemminkin tulevaisuuteen kuin menneisyyteen ja hän mainitsee esimerkkinä 

halun, joka suuntautuu aina kohti tulevaisuutta. Halun passio on Descartesin mukaan 

(2015, 62) sielun levottomuutta, joka saa sen haluamaan tulevaisuudelta asioita, joita sielu 

esittää itselleen soveliaiksi. Ihminen siis aktiivisesti haluaa tulevaisuudelta tiettyjä asioita: 

mainitsin luvussa 2.2. tahtomisen, toivomisen, omistautumisen, riippuvuuden ja elämisen 

kiihkon, joiden juuret Heideggerin mukaan ovat huolessa. Aikaan, olemiseen ja saatavaan 

liittyy siis tulevaisuuteen kurkottamisen näkökulma, joka voi olla esimerkiksi odotusta, 

toivetta, tahtomista tai kiihkoa. Epätoivo tai toivottomuus, jonka mainitsin edellisessä 

luvussa, liittyy havaitakseni juuri kiihkoon tai voimakkaaseen tahtoon: ihminen haluaa 

kiihkeästi jotakin, joka näyttäytyy saavuttamattomana, jolloin halu muuntautuu kiihkeäksi 

toivottomuudeksi tai epätoivoksi. 

Koska ihminen ei saa läheskään kaikkea sitä, mitä hän odottaa, toivoo tai kiihkeästi tahtoo, 

seuraa siitä väistämättä pettymyksiä, johon liittyy erilaisia tunteita, kuten katkeruutta, 

kateutta ja surua. Descartesin (2015, 65) mukaan suru on epämiellyttävä lamaannus, jonka 

synnyttää sielussa paha tai puute, jonka aivojen vaikutelmat esittävät sille kuuluvaksi. 

Ihminen siis menettää tai kokee saavuttamattomaksi sen, mitä hän tahtoo tai kokee 

itselleen kuuluvaksi ja tästä seuraa suru, kateus, katkeruus, epätoivo, pahimmassa 

tapauksessa masennus ja itsemurha. 

Frankensteinin hirviön mielenmaisemassa on nähtävissä kehityskaari, jossa seuraavat 

tietoisuuden heräämisen myötä saatavaan liittyvät toiveet ja odotukset, sitten halu, kiihko, 

pettymys, kateus, katkeruus, kauna, viha, raivo ja kostonhalu sekä viimeiseksi itsemurha. 

Nämä kaikki tiivistyvät ahdistuneisuuteen. Olemassaolonsa alussa olennon tarpeet ovat 

lähinnä ruumiillisia: se tarvitsee ruokaa, suojaa ja lepoa. Kun se alkaa tiedostaa itsensä 

muista erilliseksi olennoksi ja näkee, mitä muilla sen kaltaisilla olennoilla on (esimerkiksi 
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sen seuratessa de Laceyn perheen elämää), siinä herää toive siitä, että se voisi itsekin 

saavuttaa samanlaisia asioita, tässä tapauksessa läheisten ihmisten rakkautta ja 

myötätuntoa. Aluksi se on toiveikas ja satunnaiset vastukset voimistavat tuota toivoa ja 

tahtoa. Olento ajattelee, että elämä, tai ainakin sen luoja, on sille velkaa kaiken sen, mitä se 

haluaa ja tarvitsee. Se vaatii luojaltaan oikeudenmukaisuutta ja kokee, että myös sen on 

päästävä osalliseksi onnesta: ”But on you only had I any claim for pity and redress, and 

from you I determined to seek that justice which I vainly attempted to gain from any other 

being that wore the human form” (F, 89). 

Aluksi olento, etsiessään ruokaa ja suojaa, kohtaa ihmisiä, jotka suhtautuvat siihen joko 

kauhulla tai vihamielisyydellä, mutta se lähinnä vain hämmästelee ihmisten raakuutta, 

pohtimatta asiaa sen kummemmin. Vasta sen asettuessa de Laceyn perheen talon 

yhteydessä olevaan vajaan, josta se seuraa perheen elämää, se näkee, mitä muilla on ja 

mitä siltä itseltään puuttuu. Siinä yhteydessä herää halu ja toive saada osakseen samaa. 

Olento sattuu näkemään oman kuvansa metsälammen pinnasta ja tuolloin se ymmärtää 

ihmisten siihen kohdistaman pelon ja väkivallan syyn: se näyttää hirviöltä. Pikkuhiljaa se 

alkaa käsittää, ettei sillä ole mitään mahdollisuuksia päästä osalliseksi niistä asioista, joita 

se kiihkeimmin tavoittelee ja sen mielessä herää syvä kokemus ulkopuolisuudesta ja 

epäoikeudenmukaisuudesta. Ei ole helppoa seurata seinänraosta onnellista perhe-elämää 

tietäen samalla jäävänsä pysyvästi ulkopuoliseksi ja osattomaksi. Tässä vaiheessa olennon 

mielessä kuitenkin vielä vuorottelevat toivo ja epätoivo, kuten seuraava tekstikatkelma 

osoittaa: 

These were the reflections of my hours of despondency and solitude; but 

when I contemplated the virtues of the cottagers, their amiable and benevo-

lent dispositions, I persuaded myself that when they should become acquaint-

ed with my admiration of their virtues, they would compassionate me, and 

overlook my personal deformity. Could they turn from their door one, how-

ever monstrous, who solicited their compassion and friendship? I resolved, at 

last, not to despair, but in every way to fit myself for an interview with them 

which would decide my fate. (F, 83–84.) 

Epätoivoon, joka yllä mainitaan, sisältyy vielä kiihkeä toivon kipinä, kuten Heidegger 

totesi: toivottomuus on yksi tapa olla kohti mahdollisuuksia. Kun haaveet lopullisesti 

hiipuvat ja hirviö käsittää omien sanojensa mukaan hellivänsä toiveita, jotka eivät koskaan 

voi toteutua, nousevat päällimmäisiksi kokemukset suunnattomasta 

epäoikeudenmukaisuudesta. Hirviö toteaa näkevänsä kaikkialla onnea, jota se itse ei voi 
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saavuttaa. Se tuntee, että siltä on riistetty mahdollisuus päästä koskaan nauttimaan niistä 

iloista, jotka muille ovat mahdollisia.  

Edellä mainitun kaltainen kokemus ilmiselvästä epäoikeudenmukaisuudesta synnyttää 

tietenkin kateutta ja katkeruutta, johtuen siitä tehdystä huomiosta, että muilla on sellaista, 

josta ei yrityksistä huolimatta itse pääse osalliseksi. Hirviö kuvailee, kuinka siinä itsessään 

on samanlaista katkeraa kateutta kuin Miltonin Paratiisista karkotetussa Saatanassa ja 

kuinka sen mielen täyttävät voimaton kateus ja katkera viha sen seuratessa muiden onnea. 

Erityisesti tämä katkera viha kohdistuu Victor Frankensteiniin, joka on aikeissa mennä 

naimisiin Elisabethin kanssa. Olento toteaa seuraavaa:  

After the murder of Clerval, I returned to Switzerland, heart-broken and 

overcome. I pitied Frankenstein; my pity amounted to horror; I abhorred my-

self. But when I discovered that he, the author at once of my existence and of 

its unspeakable torments, dared to hope happiness; that while he accumulated 

wretchedness and despair upon me, he sought his own enjoyment in feelings 

and passions from the indulgence of which I was for ever barred, then impo-

tent envy and bitter indignation filled me with an insatiable thirst for venge-

ance. (F, 139.) 

Yllä olevaan liittyy kateuden ja katkeruuden ohella tietynlainen mustasukkaisuuden tunne: 

tunne siitä, että itselle tärkeä henkilö jakaa jonkun muun kanssa onnen, josta itse jää 

ulkopuoliseksi.  

Hirviö toteaa, että kateus, katkeruus, viha ja raivo täyttävät sen poven sydäntä raatelevalla 

kostonhimolla. Se kuvailee, kuinka de Laceyn perheen torjuttua sen ja häädettyä sen 

piilopaikastaan metsään, se päästää ahdistuksensa ilmoille hirvittävänä ulvontana. Hirviö 

kertoo olleensa tuolloin kuin vapauteen päästetty villipeto, olento joka perkeleen tavoin 

kantaa sisällään helvettiä. Huomatessaan ettei se koskaan tulisi saamaan osakseen 

myötätuntoa, siinä syntyy halu kylvää ympärilleen tuhoa ja hävitystä. 

Sartren (1965 [1954, 1946], 34–35) mukaan ihminen tekee itsestään sen mitä tekee: hän ei 

ole valmis ja rakentaa itseään myös valitessaan moraalinsa. Nähdäkseni on hyvin 

kyseenalaista, missä määrin ihminen itse valitsee moraalinsa. Tässä suhteessa, ja vapauden 

suhteen ylipäänsä, kallistuisin enemmänkin deterministiseen
26

 ajattelutapaan, siihen että 

                                                 
26

 Determinismi on metafyysinen näkemys, jonka mukaan todellisuutta säätelevät sitovat lainalaisuudet. 

Determinismin mukaan kaikilla ilmiöllä on syynsä (erityisesti luonnonlait) ja sen vuoksi käsitys valinnan 

vapaudesta ja vapaasta tahdosta on ongelmallinen (Tieteen termipankki 29.03.2018: Filosofia: determinismi). 
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jokaisella ilmiöllä on syynsä. Toisaalta on muistettava William James, joka kehotti 

olettamaan vapauden todeksi ja toimimaan sen mukaisesti (katso luku 3.4).  

Frankensteinin hirviön elämässä kaikki tapahtumat tuntuvat lumipalloefektin tavoin 

johtavan vääjäämättä tietynlaiseen lopputulokseen. Hirviö tekee lopulta tuskallisessa 

mielentilassaan tietoisen päätöksen kääntyä kohti tuhoa ja kuolemaa ja se ottaa 

elämäntehtäväkseen koston toteuttamisen. Olento kokee sen torjuneet ihmiset 

vihollisikseen ja päättää olla tuntematta armoa näitä kohtaan. Se toteaa olevansa kurja ja 

pakottavansa vihollisensa jakamaan oman kurjuutensa. Olento siis päättää valita 

elämänsisällökseen vihan ja kostonhalun ja se ryhtyy tavoitteellisesti kylvämään 

ympärilleen kuolemaa, toisin sanoen murhaamaan ihmisiä. Mutta tämäkin päätös tuntuu 

kääntyvän sitä itseään vastaan. Se haluaa satuttaa muita, mutta kokee kuitenkin kärsivänsä 

itse kaikkein eniten: jopa tappaessaan se tuntee omasta mielestään suurempaa kärsimystä 

kuin sen uhrit: ”he suffered not in the consummation of the deed – oh! not the ten-

thousandth portion of the anguish that was mine during the lingering detail of its 

execution” (F, 138). Näin ollen sen muita kohtaan tuntema viha kääntyy lopulta sisäänpäin, 

siihen itseensä: se toteaa olevansa julma, paha, rikollinen ja viheliäinen olento. Hirviö 

tekeekin lopuksi itsemurhan, polttamalla itsensä roviolla, mikä on äärimmäisen 

aggressiivinen itsetuhon muoto ja osoittaa syvää itseinhoa. 

3.6 Kunnes kuolema meidät armahtaa 

Kuolema näyttäytyy merkittävänä teemana tarkastelemassani teoksessa. Tässä luvussa 

tavallaan palataan siihen, mistä Frankensteinin ja hänen hirviönsä traaginen tarina alkoi, 

toisin sanoen kuolemaan. Päähenkilön äidin kuolema vaikuttaisi olevan huomattava 

käynnistävä tekijä sille tapahtumaketjulle, joka sai hänet luomaan olennon, jonka oli 

tarkoitus olla kuolematon. Äidin kuoleman aiheuttanut suru kanavoitui päähenkilössä 

pakonomaiseen työhön, jonka tavoite oli luoda uutta elämää kuolleesta aineesta. Uuden 

elämän tarkoitus oli herättää kuollut takaisin elämään ja näin ollen voittaa kuolema. Toisin 

sanoen tapahtumien käynnistävä tekijä olisi päähenkilön kuolemanpelossa. McMahon 

(2010, 79) toteaakin, että Frankenstein kuvaa sekä ahdistusta, jota ihmiset tuntevat 

kuolemaa kohtaan että heidän taipumustaan kieltää kuolema.  
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Oman näkemykseni mukaan teos kuvaa edellä mainitun lisäksi ihmisen ristiriitaista 

suhtautumista kuolemaan. Kuolemaan liittyy teoksessa ambivalenttisia
27

 tunteita: sitä sekä 

vältellään että tavoitellaan, kuten luvussa 2.5. totesin. Reaalimaailmassakin kuolemaa 

yleensä pelätään, mutta samalla ajatus ikuisesta elämästä ja kuolemattomuudesta on vielä 

kammottavampi. Kuolemaa saatetaan joskus toivoa, mutta sitä toivoneenkin ihmisen voi 

vallata suunnaton elämänjano, jos hän onnistuu välttämään jo odotettavissa olleen 

kuoleman, esimerkiksi voitettaessa vakavan sairauden. Tällainen kuoleman välttymisestä 

seuraava maailman näkeminen uusin silmin, voidaan rinnastaa myös Charles Baudelairen 

(2011 [2001], 193) kuvaukseen eräässä maalauksessa esiintyvästä toipilaasta, joka 

tarkkailee ikkunan takaa väkijoukon liikkeitä: ”Vastikään kuoleman varjoista palattuaan 

hän vetää nyt hurmioituneena sisäänsä elämän hiukkasia ja huuruja; oltuaan äskettäin 

vähällä unohtaa kaiken hän palauttaa nyt asioita mieleensä ja pyrkii kiihkeästi muistamaan 

kaiken.” Edellä kuvatun kaltaista toipilaisuutta kuvastaa Victor Frankensteinin mieliala, 

hänen toivuttuaan ensimmäisestä kuukausia kestäneestä hermokuumeestaan, jolloin hän 

kävi kuoleman rajalla:  

A serene sky and verdant fields filled me with ecstasy. The present season 

was indeed divine; the flowers of spring bloomed in the hedges, while those 

of summer were already in bud. I was undisturbed by thoughts which during 

the preceding year had pressed upon me, notwithstanding my endeavours to 

throw them off, with an invincible burden. 

Ahdistus joka kuolemaan liittyy, johtunee ainakin osittain ristiriitaisista tunteista, joita 

siihen kohdistuu. Ihminen ei halua kuolla, mutta ei myöskään elää ikuisesti. Tämä ajatus 

assosioituu Freudin viettiteoriaan. Freudin (1983, 499) mukaan kaikki tuntemamme vietit 

jakautuvat kahdeksi pääryhmäksi: eroottisiin vietteihin, jotka pyrkivät yhdistämään 

elollisuutta yhä laajemmiksi kokonaisuuksiksi sekä kuolemanvietteihin, jotka vastustavat 

tuota pyrkimystä ja koettavat palauttaa ennen vallinneen elottomuuden tilan (katso myös 

luku 2.1). Näiden viettien yhteistoiminnasta ja keskinäisestä kamppailusta saavat alkunsa 

elämän kaikki ilmentymät, jotka kuolema aikanaan päättää (Freud 1983, 499). Edellä 

mainitusta voisi päätellä, että elämän jatkuvuus ja monimuotoistuminen syntyisivät 

ristiriidasta, eli ambivalenssista (katso alaviite 25). 

                                                 
27

 Ambivalenssi tarkoittaa kahta samanaikaista ja toisilleen vastakkaista tunnetilaa valintatilanteessa (esim. 

viha ja rakkaus); kaksiarvoisuus; kaksijakoisuus. Ambivalenttisista tuntemuksista aiheutuneita ristiriitoja on 

usein pidetty luovan työn katalysaattorina (Tieteen termipankki 4.04.2018: Kirjallisuudentutkimus: 

ambivalenssi). 
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Freud (1993, 94) toteaa orgaanisten viettien olevan konservatiivisia, toisin sanoen ne 

pyrkivät välttämään muutoksia ja toistamaan saman elämänkulkunsa. Koska eloton on 

ollut ennen elävää, sen ensisijainen pyrkimys on palata takaisin elottomaan tilaan. ”Kaiken 

elämän päämäärä on kuolema”, Freud (1993, 94) toteaa. Näin ollen kuolemanvietti olisi 

vieteistä primaarinen. Freud (1993, 95) toteaakin, että itsesäilytys-, valta- ja pätemisvietit 

ovat vain osaviettejä, joiden tehtävä on varmistaa, että organismi kulkee kohti kuolemaa 

omaa tietään: näiden viettien tehtävä on pitää loitolla muut kuin organismissa itsessään 

olevat mahdollisuudet palata epäorgaaniseen tilaan. Freudin (1993, 95) mukaan organismi 

haluaa siis kuolla omalla tavallaan ja nuo elämänvartijat ovat alun perin olleet kuoleman 

kätyreitä.  

Edellä kuvattiin elämän perusristiriita, toisin sanoen se, että ihmisen perintötekijät 

tavoittelevat elämän jatkuvuutta yhä uusissa yksilöissä, mutta elävä ruumis kantaa muistoa 

muinaisesta elottomuuden tilasta ja pyrkii palaamaan tuohon ”olemattomuuteen.” Tuosta 

ristiriidasta aiheutuvan ”hankauksen” voisi ajatella pakottavan organismin kohti yhä 

suurempaa monimutkaisuutta matkallaan kohti kuolemansa (katso myös edellinen 

kappale). Ahdistus olisi siten tila, jossa ihminen on kahden vastakkaisen vietin saartama ja 

jossa hän kaikin keinoin hakee helpotusta ahdistukselleen.  

Heidegger (2000) tarkastelee myös kuolemaa elämän päämääränä käsitteessään ”oleminen 

kohti kuolemaa.” Kuolema on äärimmäisin ”ei-vielä”, jota kohti täällä-olo suhtautuu, ei 

niinkään viimeinen saatava, vaan edessäoleva (Heidegger 2000, 306). Heidegger (2000, 

310–311) puhuu myös kuolemaan liittyvästä ahdistuksesta sekä sen kieltämisestä ja 

välttelystä, joka itsepintaisesti hallitsee jokapäiväisyyttä. Kuolemanpelko johtaa 

käänteiseen reaktioon, jossa ajatellaan, että sopiva suhtautuminen välttämättömään 

kuolemaan on välinpitämätön tyyneys, joka taas aiheuttaa vieraantumista täälläolon 

omimmasta mahdollisuudestaan (katso varsinaisuus ja epävarsinaisuus luku 3.3). 

Victor Frankensteinin kertoo äitinsä kuoleman aiheuttaman surun olevan hänelle uusi ja 

tuskallinen kokemus. Kuolema merkitsee tässä tapauksessa päähenkilölle väistämätöntä 

pahaa, joka katkoo elämän rakkaimmat siteet: kuolema on siis menettämistä, kuten 

seuraava tekstikatkelma kuvastaa: 

I need not describe the feelings of those whose dearest ties are rent by that 

most irreparable evil; the void that presents itself to the soul; and the despair 

that is exhibited on the countenance. It is so log before the mind can persuade 

itself that she , whom we saw every day, and whose very existence appeared 
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a par of our own, can have departed for ever – that the brightness of a be-

loved eye can have been extinguished, and the sound of a voice so familiar, 

and dear to the ear, can be hushed, never more to be heard. (F, 31.) 

Ensimmäinen kokemus kuolemasta herättää päähenkilön tietoisuuden elämän 

rajallisuudesta, mutta se nostaa pintaan myös kuolemaan liittyvät ahdistavat 

ristiriitaisuudet. Läpi teoksen päähenkilö vaihtelevasti joko pelkää kuolemaa tai toivoo sitä, 

tavoittelee tai välttelee sitä, pakenee sitä tai suunnittelee itsemurhaa. Kysymys on siis siitä, 

”ollako vaiko eikö”, joka toisin sanoen liittyy kysymykseen itsemurhasta. 

Itsemurha on perustavanlaatuinen eksistentiaalinen kysymys. Tapani Kilpeläinen (2012, 

22) viittaa Albert Camusiin, joka korotti itsemurhan filosofian syvällisimmäksi 

ongelmaksi. Lehtinen (2013 [2002], 255) siteeraa Camus’ta seuraavasti: ”On vain yksi 

todella vakava filosofinen kysymys. Se on kysymys itsemurhasta. Ensin on vastattava 

peruskysymykseen: onko elämä elämisen arvoista, vai ei? Kaikki muut kysymykset tulevat 

vasta sen jälkeen.” 

Parhaassa tapauksessa elämä on rasittavaa, mutta Frankensteinin ja hänen hirviönsä 

kohdalla se ei ole ainoastaan rasittavaa, vaan pääsääntöisesti tuskallista. Frankensteinin 

kärsimyksen lähteenä ovat sisäiset ristiriidat ja hänen luomansa olennon tuska perustuu 

olemassaolon merkityksettömyyteen. Molemmat pohdiskelevat elämää ja kuolemaa ja 

asettavat elämän kyseenalaiseksi etsien syytä sille, miksi he elävät ja miksi he eivät kuole. 

Victor Frankenstein päätyy siihen, että hänet on tuomittu elämään. Elinkautinen tuomio 

voidaan siis nähdä myös siinä valossa, että ihminen on tuomittu elämään olemassaolonsa 

loppuun saakka. 

Molemmat henkilöhahmot myös toivovat kuolemaa, joka vapauttaisi heidät kärsimyksistä. 

Frankenstein kertoo alituiseen toivovansa kuolemaa ja istuvansa joskus tuntikaupalla 

hievahtamatta toivoen, että joku mahtava mullistus hautaisi hänet ja luomansa hirviön 

raunioihinsa. Frankensteinin hirviö sen sijaan järkyttyy saadessaan tietää, että vain 

kuolemalla voi voittaa kärsimyksen ja tuskan tunteen:” I wished sometimes to shake off all 

thought and feeling; but I learned that there was but one means to overcome the sensation 

of pain, and that was death – a state which I feared yet did not understand. (F, 77–78.) 

Edellisessä tekstikatkelmassa on nähtävissä sama kuolemaan liittyvä ristiriita, jota 

käsittelin aiemmin tässä luvussa. 
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Sekä Frankenstein että hänen hirviönsä puhuvat useaan otteeseen itsemurhasta. 

Frankenstein kertoo ahdistuksen ja epätoivon valtaamina hetkinä yrittäneensä usein tehdä 

lopun inhoamastaan olemassaolosta ja että vain toisten ihmisten valppaus ja läsnäolo 

estivät häntä toteuttamasta aikeensa. Hän kertoo myös usein lähteneensä yksin veneellä 

järvelle tuntikausiksi ja tunteneensa noina hetkinä kiusausta syöksyä äänettömään järveen 

ja antaa veden sulkea itsensä syleilyynsä ikuisiksi ajoiksi. Näissä molemmissa 

esimerkeissä mainitaan aikomus ja kiusaus. Kuolemanvietin vastakohta eli elämänvietti 

estää aikeiden toteuttamisen, sillä kuten Freud sanoi: itsesäilytys-, valta- ja pätemisvietit 

ovat osaviettejä, joiden tehtävä on varmistaa, että organismi kulkee kohti kuolemaa omaa 

tietään. 

Ainoastaan Frankensteinin hirviö toteuttaa itsemurhan, tai ainakin uhkaa toteuttaa sen: 

My work is nearly complete. Neither yours nor any man’s death is needed to 

consummate the series of my being, and accomplish that which must be 

done; but no requires my own. Do not think that I shall be slow to perform 

this sacrifice. I shall quit your vessel on the ice-raft which brought me thither, 

and I shall seek the most northern extremity of the globe; I shall collect my 

funeral pile, and consume to ashes this miserable frame, that its remains may 

afford no light to any curious and unhallowed wretch, who would create such 

another as I have been. (F, 140.) 

Tuohon hirviön tekemään itsemurhauhkaukseen romaani päättyy, joten mehän emme 

lopulta tiedä realisoituuko uhkaus koskaan. Kenties olento päättääkin ennen roviolle 

kipuamista nukkua yön yli, tulee seuraavana päivänä toisiin ajatuksiin ja kuolee lopulta 

vanhuuteen. Tai, mikäli Frankenstein todella onnistui tekemään siitä kuolemattoman, niin 

ehkäpä se ei koskaan kuollutkaan, vaan elää edelleen jossain Mont Blancin kupeessa.  

4. Päätäntö 

Tutkin pro gradu -työssäni ahdistuneisuuden ulottuvuuksia teoksessa Frankenstein, or, the 

modern Prometheus. Aiheen valinta perustui henkilökohtaiseen kiinnostukseen sekä siihen, 

että ahdistuneiden tunteiden kuvaus on nähdäkseni objektiivisestikin katsoen eräs teoksen 

hallitsevista piirteistä ja siten huomionarvoinen ja tuore näkökulma.   

Pro gradu -työssäni tarkastelin pääsääntöisesti teoksen kahden henkilöhahmon, Victor 

Frankensteinin ja hänen luomaansa hirviön kokemaa ahdistusta. Vaikka aivan selkeää rajaa 

ei voidakaan vetää, niin ensin mainitun henkilön ahdistuneisuus liittyi sisäisiin ristiriitoihin 

ja niistä kumpuaviin psyykkisiin oireisiin, kun taas jälkimmäisen ahdistus oli enemmänkin 
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olemassaoloon nivoutuvaa eksistentiaalista ahdistusta. Jaoin siten analyysiosioni kahteen 

osaan, joista ensimmäisessä keskityn tarkastelemaan etupäässä Victor Frankensteinia ja 

toisessa hänen luomaansa olentoa. Tutkimuskysymyksiäni olivat: Millaisena 

ahdistuneisuus näyttäytyy tutkimassani teoksessa ja mitkä sisäiset ja ulkoiset ilmiöt 

synnyttävät sitä tarkastelemissani henkilöhahmoissa? 

Keskeisenä psykoanalyyttisena menetelmänä tutkielmassani käytin Freudin teorioita 

ihmisen persoonallisuuden jäsentymisestä, piilotajunnasta, torjunnasta, ahdistuksesta, 

surusta ja masennuksesta. Teoksen eksistentiaalisen ahdistuksen näkökulman tarkastelussa 

sovelsin Martin Heideggerin olemisen käsitettä ja ihmisen maailmassa olemisen tapoja 

käsittelevää ajattelua sekä hänen teoretisointiaan olemassaolon mielettömyydestä ja 

”maailmaan heitetystä” ihmisestä, ihmisen keskeneräisyydestä, saatavasta ja kuolemasta. 

Jossain määrin nojauduin myös Søren Kierkegaardin ja Jean-Paul Sartren ajatuksiin 

ahdistuksesta ja ihmisen vapaudesta. Mielestäni yllä mainitut teoriat toimivat analyysin 

välineinä pääsääntöisesti hyvin. Toisaalta Heideggerin ajatukset eivät täysin istuneet siihen 

kaikilta osin, joten jouduin tulkitsemaan häntä paikoin hieman laveammin, kuten 

esimerkiksi alaluvussa 3.5, jossa Heideggerin käsitteeseen saatava, liitin myös tahdon ja 

halun ulottuvuudet. 

Ahdistuneisuuteen on sikäli vaikea tarttua, koska se ei ole puhdas tunnetila, vaan jollain 

lailla epämääräinen sekä ilmenemismuodoltaan että syiltään. Ratkaisin asian siten, että 

pyrin purkamaan tämän epämääräisen ahdistuneisuuden pienempiin osiin ja 

tarkastelemaan, mihin kaikkeen ahdistus teoksessa liittyy. Ahdistuneisuus näyttää Victor 

Frankensteinin tapauksessa nivoutuvan torjuttuihin ja tiedostamattomiin mielensisältöihin 

sekä niistä aiheutuviin sisäisin ristiriitoihin ja mielen sairastumiseen. Ahdistusta syntyy 

nähdäkseni silloin, kun tunteet joutuvat torjunnan kohteeksi ja ne pulpahtelevat 

vastustuksesta huolimatta tietoisuuteen, tai kun tunnetaakka muodostuu liian suureksi, 

eivätkä ahdistukseen sisältyvät tunteet enää ole eriteltävissä tai nimettävissä. Tuo tunteiden 

pakkautuminen aiheuttaa ahdistuksen epämääräisyyden: ei enää nähdä, mitä 

ahdistuneisuuden paketti tarkalleen ottaen sisältää eikä sitä, mitkä tekijät sen ovat 

aiheuttaneet. 

Tarkastelin ahdistusta Victor Frankensteinin osalta ikään kuin janana, jossa sen lievin 

muoto on niin sanottua elämän perusahdistusta. Tuo perusahdistus voidaan nähdä myös 

freudilaisittain elämänviettinä tai heideggeriläisittäin huolena. Kun tuo vietti voimistuu 
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päähenkilössä, se johtaa pakonomaiseen työhön uppoutumiseen, alkaa sen myötä 

kuormittaa psyykeä liiallisesti ja muuttuu lopulta maniaksi, jota seuraa loppuun palaminen 

ja depressio, johon taas liittyvät erilaiset pelkotilat, syyllisyydentunteet ja traumaattiset 

muistot. Ahdistus sisältyy kaikkiin edellä mainittuihin sairauden tiloihin ja tunnetiloihin. 

Frankensteinin hirviön ahdistuneisuus liittyy sen olemassaolon alussa siihen samaan 

perusahdistukseen, elämänviettiin, jonka mainitsin päähenkilön yhteydessä. Se merkitsee 

elossa pysyttelemistä, ravinnon, lämmön ja suojan etsimistä. Kun olento tulee tietoiseksi 

itsestään ja olemassaolostaan maailmassa, sen ahdistus suuntautuu heitteisyyteen ja 

kodittomuuteen: siihen ettei se löydä olemassaololleen syytä tai tarkoitusta eikä paikkaansa 

maailmassa. Olento ponnistelee rakentaessaan omaa identiteettiään ja merkityksiään, mutta 

sen omakuva on ristiriidassa sen kanssa, mitä muut siitä ajattelevat. Olennon on lopulta 

omaksuttava muiden näkemys itsestään: se on hirviö, luojansa hylkäämä orpo piru 

mielettömässä maailmassa. 

Hirviön ajatus merkityksestä näyttäytyy ystävyyden, rakkauden ja myötätunnon 

ominaisuuksissa, jotka ovat kaikki vuorovaikutuksellisia olemisen muotoja. Se epäonnistuu 

toistuvasti tavoitellessaan epätoivoisesti rakkautta ja ystävyyttä ja siinä herää kateuden, 

katkeruuden, vihan ja kostonhalun tunteet. Olennossa itsessään olisi kaikki mahdollisuudet 

vapauteen, toisin kuin sen luojassa, mutta ollakseen vapaa, se on liiaksi riippuvainen siitä, 

mitä muut eivät sille anna. Hirviön tahto ei toteudu niissä asioissa, joita se eniten toivoo ja 

se pysyy altavastaajan asemassaan loppuun asti. Ahdistus syntyy tässä tapauksessa minän 

ja maailman välisestä ristiriidasta. 

Kuolema on teoksessa teema, joka nousee toistuvasti esiin ja joka varmasti osin liittyy 

Mary Shelleyn omaankin elämään, jota kuolema koetteli lukemattomia kertoja. 

Tarkastelemani henkilöhahmot suhtautuvat kuolemaan ristiriitaisesti, mikä nähdäkseni 

johtuu jossain määrin kahden vastakohtaisuuden, elämän- ja kuolemanvietin loputtomasta 

kamppailusta elävässä organismissa. Tuon elämään ja kuolemaan liittyvän ambivalenssin 

seurauksena organismissa muodostuu ahdistusta, joka on kaiken elämän, 

monimuotoistumisen ja luultavasti myös tutkimani teoksen alkulähde.  

Koska teoksessa kuvatut tapahtumat ovat pääsääntöisesti traagisia, ovat näiden 

tapahtumien aiheuttamat mielialat luonnollisesti murheellisia. Havainto jonka tein 

molempien tarkastelemieni henkilöhahmojen kohdalla, oli se, että mielialan satunnaiseen 

kohoamiseen vaikuttivat lähinnä luonto ja luonnonilmiöt. Victor Frankensteinin 
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tapauksessa nämä aiheuttivat hänessä kokemuksen ylevästä, samoin kuin hänen 

ylenpalttinen kärsimyksensäkin joissain tapauksissa. Päähenkilön tuskiin sisältyi siis 

paikoin jonkinlainen nautinnollinen ulottuvuus, joka taas hirviöltä puuttui täysin. Uskon 

edellä mainitun liittyvän siihen, että henkilöhahmot edustavat eri aikakausien 

ihmistyyppiä. Victor Frankenstein symboloi romantiikan ajan kärsivää taiteilijaa ja luovaa 

neroa. Frankensteinin hirviö sen sijaan on tieteellisen rationalismin tulos; uusi ihminen, 

jonka Jumala on kuollut.  
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