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1 Johdanto 
 

Amerikkalainen kauhukirjailija Stephen King (s. 1947) on 1970-luvun alussa käynnistyneen uransa 

aikana ehtinyt julkaista vaikuttavan määrän teoksia. Tähän päivään mennessä Kingin tilille on 

kertynyt yli 50 romaania sekä lähes 200 novellia ja pienoisromaania (www.stephenking.com). 

Näistä useisiin kirjailija on liittänyt myös esipuheen tai saatesanat, joihinkin molemmat. 

Jälkimmäisiä Kingiltä on tosin syntynyt huomattavasti vähemmän kuin esipuheita, joita hän on 

kirjoittanut lukuisia – oman arvionsa mukaan ainakin viisikymmentä (King 2005, 15) – niin omiin 

kuin muidenkin kirjailijoiden teoksiin (www.isfdb.org). Tässä tutkielmassa paneudun yhteensä 

seitsemään noista kynnysteksteiksikin kutsutuista elementeistä, niin Kingin esipuheisiin kuin myös 

hänen harvinaisempiin saatesanoihinsa. 

 

Aluksi tarkastelen näitä tekstityyppejä yleisellä tasolla: selvennän termejä, avaan hieman historiaa – 

tosin ainoastaan esipuheen osalta – sekä valotan aiheen aiempaa tutkimusta. Kolmannessa luvussa 

siirryn itse analyysiin. Alaluvussa 3.1 osoitan, millaiset esipuheille ja saatesanoille ominaiset 

tehtävät Kingin teksteissä toteutuvat selkeimmin. Sitä seuraavassa alaluvussa pyrin puolestaan 

selvittämään sen, kuinka King rakentaa näissä teksteissä suhdetta lukijaansa. Hänellä on valtava ja 

vannoutunut lukijakunta, enkä usko, että tuolle vannoutuneisuudelle on lainkaan tehnyt hallaa se, 

kuinka King esipuheissaan ja saatesanoissaan lukijaansa suhtautuu. Samassa yhteydessä tarkastelen 

lisäksi niitä keinoja, joilla King pyrkii vaikuttamaan lukijaan. Lähestyn näitä kahta päätehtävää 

tarkemmin kuuden niihin liittyvän eri alatehtävän kautta ja vertaan kynnyksiä samalla jonkin verran 

keskenään. Lisäksi pyrin hahmottamaan perimmäisiä syitä suhteen rakentamisen ja vaikuttamisen 

keinojen takana. Ennen päätäntää, alaluvussa 3.3, pohdin vielä hieman esipuheen suosiota 

saatesanoihin verrattuna.  

 

Olen valinnut Kingiltä tutkittavakseni neljä esipuhetta sekä kolme saatesanaa. Esipuheet – joita 

kutsun tässä tutkielmassa myös johdannoiksi tai alkusanoiksi – sisältyvät novellikokoelmiin Night 

Shift (2008 [1978]), Skeleton Crew (1986 [1985]), Nightmares and Dreamscapes (2009 [1993]) 

sekä Everything’s Eventual. 14 Dark Tales (2002 [2002]). Valitsemani kolme saatesanaa ovat 

puolestaan ilmestyneet pienoisromaanikokoelmassa Full Dark, No Stars (2010 [2010]) sekä 

romaaneissa From a Buick 8 (2002 [2002]) ja Doctor Sleep (2014 [2013]). Jokaiselta 

vuosikymmeneltä, jona Kingin töitä on julkaistu, olen siis valinnut ainakin yhden teoksen; 
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poikkeuksen muodostavat 2000-luku, jolta olen poiminut kaksi teosta, toisen esipuheella ja toinen 

saatesanoilla varustettuna, sekä 2010-luku, jolta olen valinnut kaksi saatesanoihin päättyvää teosta.  

 

Pääasiallisena teoriataustana tutkielmassani toimii ranskalaisen kirjallisuudentutkija Gérard 

Genetten teoria parateksteistä eli kynnysteksteistä. Nimenomaan Genette on teoksessaan Paratexts: 

Thresholds of Interpretation (1997) perehtynyt esipuheiden tehtäviin varsin kattavasti. Luvun 3.1 

tehtävät ovat siis myös hänen aiemmin noteeraamiansa. Sitä vastoin luvun 3.2 suhteen 

rakentaminen ja vaikuttaminen lukijaan ovat tehtäviä, joita Genette ei ole omassa tutkimuksessaan 

maininnut, mutta jotka olen itse havainnut Kingin kynnysteksteille ominaisiksi ja nostanut siksi 

tarkasteltaviksi. 

 

Tutkielmani tulee painottumaan vahvasti esipuheisiin ensinnäkin siksi, että King on kirjoittanut 

niitä huomattavasti enemmän kuin saatesanoja. Lisäksi ne ovat sisällöltään saatesanoja runsaampia. 

Myös aiemmassa tutkimuksessa on pitkälti keskitytty esipuheeseen, eikä historiatietojakaan juuri 

löydy kuin siitä. Näistä seikoista huolimatta, mutta myös niiden vuoksi, olen halunnut huomioida 

tutkielmassani myös saatesanat. Genetten (1997, 161) mukaan niillä on samoja ominaisuuksia ja 

tehtäviä kuin esipuheella, ja lisäksi hän katsoo saatesanat eräänlaiseksi esipuheen alalajiksi. Näin 

ollen niiden sivuuttaminen olisi tuntunut jättävän tutkielman jossain määrin vajavaiseksi.  

 

Kingin fiktiivistä tuotantoa on toki tutkittu paljon. Ottaen kuitenkin huomioon myös hänen 

kirjoittamiensa esipuheiden ja saatesanojen suuren määrän ja selkeästi omanlaisensa tyylin 

kirjoittaa niitä, ihmettelen, ettei noihin tekstityyppeihin ole vielä juuri kukaan perehtynyt kunnolla; 

niistä on vain esitetty hajanaisia mainintoja. Esimerkiksi Amy Joyce Palko käsittelee 

väitöskirjassaan Charting habitus: Stephen King, the author protagonist and the field of literary 

production (2009) jossain määrin myös Kingin esipuheita ja saatesanoja, mutta hän tarkastelee niitä 

lähinnä selvittääkseen kirjailijan osallisuutta Amerikkalaisessa populaarikulttuurissa ja siinä 

kirjallisessa kentässä, jota King myös teoksissaan kuvaa. Kathleen Margaret Lant puolestaan on 

esseessään The Rape of Constant Reader: Stephen King’s Construction of the Female Reader and 

Violation of the Female Body in Misery (2007) nostanut esiin katkelmia Kingin esipuheista ja 

saatesanoista, mutta vain osoittaakseen kirjailijan kyseenalaisen suhtautumisen Uskolliseen 

Lukijaan (Constant Reader). Lantin esseeseen paneudun tarkemmin luvussa 3.2.3.  

 

Esipuheet ja saatesanat kuuluvat sellaisten elementtien joukkoon, joiden Philippe Lejeune (1975, 

45) on todennut kontrolloivan koko sitä tapaa, jolla ihmiset lukevat varsinaista päätekstiä (Genette 
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1997, 2). Näiden kahden testityypin tiedostaminen ja niihin paneutuminen on tärkeää juuri tästä 

syystä: ellei niiden sisältöön ja vaikutuksiin itsessään kiinnitä huomiota, ei kykene havaitsemaan, 

millä tavoin kirjailijan on mahdollista houkutella – ehkä jopa manipuloida, kuten Macksey (1997, 

xxi) ilmaisee – lukijaa suhtautumaan suopeammin itseensä ja kenties myös päätekstiinsä.  

 

Seuraavassa vielä lista tutkielmani aineistosta käyttämistäni lyhenteistä: Night Shift: NS, Skeleton 

Crew: SC, Nightmares and Dreamscapes: ND, Everything’s Eventual: EE, From a Buick 8: FB8, 

Full Dark, No Stars: FDNS, Doctor Sleep: DS. 

 

 

 

2 Esipuheet ja saatesanat 
 

Tässä luvussa kerron tarkemmin käsitteistä parateksti, periteksti, epiteksti, esipuhe ja saatesanat. 

Sen jälkeen siirryn esipuheen historiaan. Historiaosiossa en puhu lainkaan saatesanoista, sillä niiden 

historiasta ei vaikuta olevan tietoja juuri ollenkaan. Voidaan ehkä silti olettaa, vaikkakin hieman 

karkeasti, että niin kauan kuin on ollut esipuheita, niin on todennäköisesti esiintynyt jossain määrin 

myös saatesanoja. Luvun päätteeksi sukellan aiempaan tutkimukseen, joka sekin painottuu 

esipuheeseen.  

 

 

2.1 Käsitteistä 
 

Esipuheet ja saatesanat kehystävät päätekstiä ja toimivat kynnyksinä ennen sitä sekä sen jälkeen. 

Yhteinen nimitys tällaisille elementeille on alun perin Gérard Genetten käyttöönottama parateksti. 

Paratekstin käsite on kuitenkin suhteellisen laaja ja se pitää sisällään paljon muutakin kuin vain 

esipuheen ja saatesanat. Se siis jakautuu vielä kahteen alakäsitteeseen: periteksteihin, jotka 

kehystävät teosta konkreettisesti siihen liitettyinä sekä epiteksteihin, jotka ympäröivät tekstiä 

etäämmältä, sen ulkopuolelta. (Ks. esim. Genette 1997, 4–5; KS s.v. parateksti.) 

 

Epitekstien joukkoon lukeutuu niin julkisempia kuin yksityisempiäkin teokseen liittyviä 

elementtejä, kuten haastatteluja, kirja-arvioita, kirjeitä ja luonnoksia. Epitekstin käsite ei siis ole 

tälle tutkimukselle olennainen, mutta sen olemassaolosta on hyvä tietää, jotta kokonaiskuva 
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hahmottuu. Periteksteihin sen sijaan kuuluvat muun muassa teoksen, kirjailijan ja lukujen nimet, 

omistuskirjoitukset, epigrafit, epilogit ja takakansiteksti sekä tämänkin tutkimuksen pääkohteet, eli 

esipuheet ja saatesanat. (Ks. esim. Genette 1997, 4–5; KS s.v. parateksti.) 

 

Lainaten Borgesin (1979) ilmausta, jota tämä itse on käyttänyt alun perin esipuheesta, Genette 

sanoo näkevänsä paratekstit ikään kuin eteisinä, joiden kohdalla lukijan on mahdollista joko siirtyä 

peremmälle tai kääntyä kannoillaan. Paratekstit eivät Genetten mielestä ole kuitenkaan pelkkiä 

siirtymävyöhykkeitä, vaan niiden kohdalla myös tapahtuu ja ilmenee vuorovaikutusta. Ne ovat 

etuoikeutettuja strategiapaikkoja, joissa on mahdollista vaikuttaa ihmisiin, jotta he ottaisivat tekstin 

paremmin vastaan ja lukisivat sitä kirjailijan toivomalla tavalla. (Genette 1997, 2.)  

 

Genette toteaa käyttävänsä termiä esipuhe (preface) kaikista niistä alustavista, johdannollisista 

teksteistä, jotka on kirjoittanut joko kirjailija itse tai joku ulkopuolinen, ja joissa aiheena on 

pääteksti  (Genette 1997, 161). Ajallisesti esipuheita voidaan katsoa olevan kolmenlaisia: 

alkuperäisiä (original preface), myöhempiä (later preface) sekä viivästyneitä (delayed preface). 

Alkuperäinen esipuhe ilmestyy ensimmäisessä painoksessa, myöhempi toisessa painoksessa ja 

viivästynyt esipuhe yleisimmin koottujen tai valittujen töiden kokoelmassa. (Genette 1997, 174–

175.) Toisinaan kirjailija päättää, ettei esipuhetta tarvita enää ensimmäisen painoksen jälkeen, 

joskaan tällainen päätös ei välttämättä ole pysyvä. On myös mahdollista, että aiempi esipuhe 

korvataan jossain vaiheessa uudella, tai uusi esipuhe lisätään poistamatta vanhaa. (Genette 1997, 

176.) 

 

Esipuheen kirjoittaja ei välttämättä ole kirjailija itse. Niin kutsutussa tekijän esipuheessa (authorial 

tai autographic preface) tekstin takana on nimenomaan teoksen kirjoittaja, mutta tehtävä voidaan 

antaa myös jollekin sellaiselle henkilölle, jolla ei välttämättä muuten ole ollut teoksen kanssa 

mitään tekemistä. Tällöin kyse on allografisesta esipuheesta (allographic preface). Lisäksi on 

olemassa esimerkiksi elämäkerran yhteyteen liitetty esipuhe, jonka saattaa laatia juuri se, kenestä 

elämäkerta on kirjoitettu. Toisaalta esipuheen takana voi olla myös täysin fiktiivinen henkilö. 

(Genette 1997, 178–179.)  

 

Tapauksessa, jossa ollaan kuitenkin varmoja kirjoittajan todenperäisyydestä, puhutaan aidosta 

esipuheesta (authentic preface) (Genette 1997, 179). Kaikkien Kingiltä valitsemieni esipuheiden 

kohdalla on siis näin ollen kyse aidosta tekijän esipuheesta (authentic authorial preface), sillä 

jokaisesta kyseessä olevasta tekstistä on selkeästi pääteltävissä, että kirjoittaja on ollut King itse. 
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Hän esimerkiksi puhuu aina aiheista, jotka liittyvät tunnistettavasti hänen omaan henkilökohtaiseen 

elämäänsä. Lisäksi jokaisen esipuheen lopusta löytyy aina vähintään kaksi näistä: päiväys, paikka 

(kirjailijan asuinkaupunki Maine) sekä Kingin nimi, poikkeuksena Doctor Sleepin saatesanat, jossa 

kuittauksena on ainoastaan paikka. Genetten mukaan aito tekijän esipuhe on ehdottomasti yleisin 

esipuhetyyppi (Genette 1997, 183). 

 

Saatesanat, joista käytän tässä tutkielmassa myös termejä saate tai loppusanat, ovat esipuheen 

kanssa monessa suhteessa samankaltaisia. Esipuheen kohdalla ilmenneet seikat liittyen niin 

kirjoittajaan kuin myös painokseen, jossa teksti ilmestyy, voidaan katsoa päteviksi loppusanojakin 

tarkasteltaessa. Genetten näkemyksen mukaan meidän ei edes varsinaisesti tarvitsisi tehdä eroa 

näiden kahden tekstityypin välille ajatellessamme varsinkin kirjailijan itse itsenään kirjoittamia 

esipuheita ja saatesanoja sekä niiden tehtäviä (1997, 196).  

 

Myös Kingiltä tähän tutkielmaan valitsemani esipuheet ja loppusanat ovat hyvin samantyylisiä. 

Monet niistä asioista, joista hän on kirjoittanut valitsemiini kolmeen saatteeseen, voisivat 

periaatteessa aivan hyvin olla mukana esipuheissa. Silti kyse on kahdesta eri tekstistä, jotka 

sijaitsevat vastakkaisilla puolilla teosta, toinen alussa, toinen lopussa. Jo niiden eri sijainnit lataavat 

niihin erilaista potentiaalia. Esipuheella ja saatesanoilla on muitakin hienoisia eroavaisuuksia, joita 

tulen tässä tutkielmassa nostamaan esiin. Selvää on, että puhun näistä tekstityypeistä niitä eritellen 

ja niiden omilla nimillään.  

 

Tietenkään esipuheita ja saatesanoja ei löydy jokaisesta teoksesta. Itse asiassa suuri osa julkaistusta 

kirjallisuudesta on ilmestynyt kokonaan ilman niitä – jotkut kirjailijat sanoutuvat alku- ja 

loppusanoista irti aivan täysin, jos vain mahdollista (Genette 1997, 229). Tässä mielessä King 

voidaan siis katsoa, varsinkin lukemattomine esipuheineen, harvinaisuudeksi. Kenenkään ei 

myöskään ole pakko lukea näitä peritekstityyppejä, vaikka sellaisia olisikin päätetty painokseen 

sisällyttää (Genette 1997, 4). King sivuaa samaa aihetta Night Shiftin johdannossa, vaikkakin melko 

kärjistetysti. Hänen mukaansa esipuheita ei lue juuri kukaan lukuun ottamatta muutamaa tiettyä, 

pientä ihmisryhmää. (NS, xxi.) Tällaisen näkemyksen mahdollisia vaikutuksia lukijaan käsittelen 

myöhempänä, luvussa 3.2.2. 
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2.2 Historiasta  
 

Tässä osiossa hahmottelen esipuheen historiaa sen mukaan, kuin Genette on sitä kuvannut. Historia-

käsite kattaa kuitenkin tässä yhteydessä vain niin kutsutun esihistorian, ajan suurin piirtein 

Homeroksesta Rabelais’hen (Genette 1997, 163). Genette kertoo nimittäin olevansa sitä mieltä, ettei 

1500-luvun puolivälin jälkeistä aikaa kannata ollenkaan alkaa selvittää, sillä siitä eteenpäin 

esipuheen repertuaari on säilynyt hyvin vakaana, sen teemat ja tekniikat melko muuttumattomina 

kirjailijoiden turvauduttua yhä uudelleen hyväksi havaittuihin käytänteisiin. Toinen syy on se, ettei 

esipuheen levinneisyydestä aikakausittain, genreittäin, kirjailijakohtaisesti tai kansallisesti ole 

valitettavasti olemassa minkäänlaisia tarkempia tilastoja. (Genette 1997, 163.)  

 

Antiikin Kreikassa kiertävät runonlausujat sisällyttivät suullisiin esityksiinsä ainakin johdantoja, 

joista selvisi esimerkiksi muusan hyödyntäminen ja esityksen aihe. Joitakin esipuheille tyypillisiä 

aiheita, kuten teeman vaikeus, tarkoituksen ilmaus sekä puhujan valitsema lähestymistapa, löytyi 

klassisen Kreikan retoriikasta, jolla oli olemassa omanlaisensa esipuhe, exorde. (Genette 1997, 

164.) Myös menetelmän ilmaisu sekä aiheen tärkeyteen pohjaava työn oikeutus olivat Antiikin 

Kreikassa tuttuja esipuheellisia elementtejä, mutta näitä käytäntöjä laajensi roomalainen 

historioitsija Livy, joka useissa Roman History -teostensa aluissa kommentoi työtään 

ensimmäisessä persoonassa. Hänen tavastaan ilmaista selkeästi kantansa asioihin tuli lopulta 

modernin esipuheen tunnusomainen piirre. (Genette 1997, 165.) 

 

Myös keskiajan esipuheiden tarkoitukset olivat jo hyvin tyypillisesti esipuheelle ominaisia (Genette 

1997, 168). Kaksi johtoajatusta, joita on jälkikäteen viljelty esipuheissa valtavan paljon, sisältyvät 

Boccaccion Decameronen esipuheeseen. Siinä kirjailija valottaa niin henkilökohtaisia syitään 

hankkeeseen ryhtymiseen kuin myös lukijakunnan valintaansa. (Genette 1997, 169.) Antiikin ja 

keskiajan esipuheen sekä modernin esipuheen väliset ainoat repeämät ovat perua kahdesta 

merkittävästä muutoksesta kirjallisuuden historiassa, yhtenä niistä siirtyminen suullisesta ja käsin 

kopioidusta painettuun kirjaan. Lisäksi oman murrosvaiheensa muodosti se uusi asennoituminen, 

ettei tekstin kirjoittaja ole saanut materiaaliaan ylemmältä taholta vaan on itse oman tuotoksensa 

takana. (Genette 1997, 168.)  

 

Genette kertoo olevansa tietämätön siitä, milloin ensimmäinen erillinen esipuhe ilmestyi – 

aikaisemmat siis kun olivat ikään kuin päätekstiin sulautettuja. Hän kuitenkin nostaa esiin 

Rabelais’n johdannot, joiden hän katsoo muun muassa eräänlaisessa työn teemaa välttelevässä 
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kaipuussaan edustavan ja kuuluttavan tulevaa modernia esipuhetta erityisen huomiota herättävästi. 

(Genette 1997, 169–170.)  

 

 

2.3 Katsahdus aiempaan tutkimukseen  
   

Suomessa esipuheita ja saatesanoja on tutkittu hyvin niukasti. Yleisemmin parateksteistä Genetteen 

peilaten ovat kirjoittaneet Mikko Keskinen ja Pirjo Lyytikäinen. Mirva Pihlajamäki Tampereen 

yliopistosta on puolestaan tutkinut peritekstejä ja niiden suhdetta päätekstiin Kari Hotakaisen 

teoksessa Iisakin kirkko ja Pauli Kohelon teoksessa Ohessa tilinumeroni. Myös Pihlajamäki (2010, 

125) peräänkuuluttaa laajemmin tunnustettavaksi sitä, että peritekstit pelaavat osansa tulkinnan 

johdattelussa ja odotusten luonnissa. 

 

Kansainvälisellä tasolla tutkimus on ollut suhteellisen runsasta, lähinnä tosin esipuheen osalta. 

Steven Tötösy de Zepetnekin mukaan varsinkin ranskan- ja saksankielisestä tutkimuksesta löytyy 

huomattavan paljon teoksia, jotka käsittelevät esipuhetta teoreettisesti tai jotka tarkastelevat sen 

historiaa tietynlaisiin teksteihin – esimerkiksi romaaniin – liitettynä. Niin ikään esipuhetta on 

lähestytty diskurssianalyysin näkökulmasta ja tarkasteltu genrenä. Englanninkielisellä 

tutkimuskentällä esipuhe taas on jäänyt hyvin vähälle huomiolle ja ne harvat tutkimukset, jotka 

aiheesta on toteutettu, käsittelevät modernia aikakautta. (Tötösy de Zepetnek 2010, 82.) Englannin 

kielen osalta paljolti on tutkittu vain nimenomaan tiettyjen kirjailijoiden, kuten skotlantilaisen 

Walter Scottin esipuheita (Tötösy de Zepetnek 2010, 86).  

 

Kaiken kaikkiaan enemmän on tutkittu tiettyihin romaaneihin liitettyjä alkusanoja. Syyksi tähän 

Tötösy de Zepetnek esittää romaanin huomattavan aseman 1800-luvulla, jolloin lajityyppi oli 

suhteellisen uusi. Romaaneja julkaistiin paljon ja niillä oli runsaasti lukijoita. Samalla myös 

esipuheita alettiin liittää teoksiin valtavalla innolla. (Tötösy de Zepetnek 2010, 86.) 

 

Saksankielisellä tutkimuskentällä esipuhetta on huomioitu erityisen paljon (Tötösy de Zepetnek 

2010, 75–76). Esimerkiksi Hermann Riefstahl julkaisi vuonna 1934 teoksen Dichter und Publikum 

in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, dargestellt an der Geschichte der Vorrede, jossa hän 

tarkastelee esipuhetta ja sen toimintaa 1700-luvun saksalaisessa runoudessa. Teos on saksankielisen 

esipuhe-tutkimuksen varhaisimpia. Hans Ehrenzeller pyrkii puolestaan teoksessaan Studien zur 

Romanvorrede von Grimmelshausen bis Jean Paul (1955) määrittämään milloin ja missä 
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esipuheesta tuli yleinen käytäntö ja edelleen genre saksankielisessä kirjallisuudessa. (Tötösy de 

Zepetnek 2010, 82.) Esipuheen tunnusmerkillisiin ominaisuuksiin uppoutuu taas Harald Stang 

vuonna 1992 julkaistussa tutkimuksessaan Einleitung – Fubnote – Kommentar (Tötösy de Zepetnek 

2010, 84). Yhtäkään näistä teoksista ei tietääkseni ole käännetty englanniksi. 

 

Riefstahlin ja Ehrenzellerin tutkimukset keskittyvät siis tietyllä aikakaudella julkaistuihin ja 

tietyntyyppisiin teksteihin kirjoitettuihin esipuheisiin. Ne vastaavat kysymykseen siitäkin, mitä 

esipuhe tekee ja miten. Teoreettisempia vastauksia tähän tarjoavat kuitenkin ranskalainen filosofi 

Jacques Derrida sekä erityisesti hänen maanmiehensä Gérard Genette. (Tötösy de Zepetnek 2010, 

83.) He molemmat vievät esipuheen typologian uudelle tasolle, Derrida teoksessaan La 

Dissémination (1972), Genette teoksessaan Seuils (1987, engl. Paratexts: Thresholds of 

Interpretation 1997). Muita tärkeitä esipuheen ranskankielisen teoriapuolen edustajia ovat 

tutkimukset H. Mitterandilta, C. Duchetilta sekä F. Rigolotilta. (Tötösy de Zepetnek 2010, 85.) 

 

Yksittäisiä paratekstuaalisia elementtejä on tutkittu jonkin verran jo ennen Genetteä (Macksey 

1997, xx). Genette itse sanoo kuitenkin nostavansa teoksessaan Paratexts: Thresholds of 

Interpretation esiin kategorioita, jotka on aiemmin sivuutettu tai joita ei aiemmin ole ymmärretty 

(1997, 14). Esipuhe ei suoranaisesti vaikuta kuuluvan näihin, kun ottaa huomioon kaiken 

yllämainitun tutkimuksen. Sen sijaan saatesanat jäävät Genettenkin käsittelyssä rannalle tai 

vähintään voimakkaasti esipuheen varjoon.  

 

Niin tai näin, Genette vaikuttaa kuitenkin olevan ensimmäinen, joka on tutkinut paratekstejä ja 

niiden yhteyttä lukijoihin muodostaen asiasta kokonaisnäkemyksen (Macksey 1997, xx). On tosin 

huomattava, että hänen tutkimuksensa käsittelee hyvin paljon erityisesti ranskankielistä 

kirjallisuutta, eikä ainakaan ulotu länsimaista kulttuuria etäämmälle (Genette 1997, 14). 

Nimenomaan Genette on kuitenkin perehtynyt myös esipuheiden tehtäviin varsin kattavasti, joten 

etenkin siitä syystä hänellä on omassa tutkimuksessani tärkeä osa. 
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3 Kingin kynnyksillä 
 

3.1 Hallitsevat tehtävät Genetten teoriaan pohjaten 
 

Paratekstejä käsitellessämme olemme Genetten mukaan tekemisissä ilmeisen satunnaisuuden ja 

epävarmuuden kanssa. Tällä Genette tarkoittaa niissä, erityisesti esipuheissa, ilmenevien tehtävien 

huomattavaa moninaisuutta ja vaihtelevuutta. Voimme silti pyrkiä seulomaan tästä viidakosta 

erilaisia päämääriä, joihin nämä kynnystekstit tähtäävät. (Genette 1997, 13.) Riippuen aikakaudesta, 

kulttuurista, genrestä, kirjailijasta, teoksesta ja painoksesta tehtävät ovat jatkuvassa muutoksessa 

(Genette 1997, 3). Lisäksi tarkoituksia ja tehtäviä voi hyvin olla useampia samaan aikaan (Genette 

1997, 12). 

  

Tässä alaluvussa tarkastelen ja analysoin kolmea tehtävää, joiden olen havainnut Kingin esipuheissa 

ja saatesanoissa esiintyvän useimmin ja olennaisimmin. Nämä tehtävät ovat kiittäminen, teoksen 

korkealle arvottaminen sekä vilpittömyys, ja niistä jokainen sisältyy myös Genetten Paratexts-

teoksessa (1997) määritettyjen tehtävien joukkoon. Genette on katsonut esittämänsä tehtävät 

ensisijaisesti esipuheelle kuuluviksi, mutta kuten edellä on käynyt ilmi ja kuten tässäkin luvussa 

tulee vahvistumaan, nämä samat tehtävät pätevät enemmän tai vähemmän myös saatesanoihin. 

Tästä johtuen tarkastelen näitä kynnystekstityyppejä limittäin, tehtäväkohtaisesti. Alaluvun 

viimeisessä osassa esitän vielä hieman lisähuomioita aiheeseen liittyen. 

 
 

3.1.1 Kiittäminen 

 
Kiitoksissaan kirjailija huomioi kaikki ne henkilöt ja instituutiot, jotka ovat jollain lailla toimineet 

hänen apunaan teoksen valmiiksi saattamisessa: esimerkiksi antaneet tarvittavia tietoja kirjailijalle 

vieraista aiheista, tarjonneet neuvoja ja kritiikkiä, henkistä tai rahallista tukea. Toisinaan kiitokset 

ovat aivan omassa osiossaan muodostaen näin täysin erillisen paratekstuaalisen elementin. (Genette 

1997, 211–212.) Kingillä ne ovat kuitenkin tärkeä osa sekä esipuhetta että saatesanoja ja esiintyvät 

valitsemistani seitsemästä tekstistä viidessä; vain loppusanat teoksesta Full Dark, No Stars sekä 

esipuhe teoksesta Nightmares and Dreamscapes on jätetty niitä ilman.  
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Genette näkee kiitosten olevan erään kahden muun esipuheen tehtävän, tietojen antamisen sekä 

epäsuorasti myös teoksen arvon kohentamisen, muoto: ne ikään kuin viestittävät, että kirjailija, 

jonka ystäväpiiri on niin laaja yhtälailla mies- kuin naissukupuolenkin osalta, ei voi olla täysin paha  

(Genette 1997, 212). Kiitokset saatetaan kuitenkin lisätä myös esimerkiksi apujoukkojen 

tyytyväisinä pitämiseksi, jotteivät nämä pääse kuvittelemaan, että kirjailija on unohtanut heidän 

panoksensa. Tällaisen syyn King mainitsee itsekin, vaikkakin epäsuoremmin, Night Shiftin 

esipuheessa (NS, xxii). Toisaalta, onko taka-ajatusten etsiminen aina tarpeellista? Ehkä kirjailija 

tahtoo vain vilpittömästi antaa tunnustusta ihmisille, jotka ovat sen hänen mielestään ansainneet – 

vaikka lieneekin todennäköisempää, että taustalla vaikuttaa myös jokin muu motiivi.  

 

Ensimmäiset alkusanojen yhteyteen liitetyt kiitokset King esittää teoksessa Night Shift, jonka 

esipuhe on myös hänen ensimmäinen koskaan julkaisemansa.  
 

But before I leave, I want to take just two or three more minutes of your time to thank some 

people from each of the three groups above – and from a fourth. Bear with me as I say a few 

thank-you’s: (NS, xxii.) 

 

Kolme ryhmää, joista King puhuu, pitävät sisällään ne ainoat ihmiset, joiden King uskoo 

esipuheitaan lukevan. Ensimmäisen poikkeuksen muodostaa perhe, useimmiten vaimo ja äiti. 

Toiseen lukeutuvat kirjailijan edustaja ja kustantamon väki, jotka haluavat tietää, onko kirjailija 

parjannut esipuheessaan ketään. Kolmantena poikkeuksena tulevat he, jotka ovat olleet kirjailijan 

apuna teoksen syntyprosessin aikana. Viimeksi mainitut tahtovat tietää, onko kirjailijalla noussut 

päähän niin, ettei tämä ole muistanut mainita heitä. Lisäksi King puhuu neljännestä ryhmästä, jolla 

tarkoittaa lukijoita. Hän pyytää heiltä kärsivällisyyttä vielä kiitosten lukemiseen selkeästi olettaen, 

etteivät he mielellään enää käyttäisi aikaansa moiseen, kun takana on jo esipuheenkin luku-urakka. 

(NS, xxi–xxii.) 

 

Nämä ryhmät sisältävät myös Kingin kiitososioiden vakionimiä, kuten hänen 

kustannustoimittajansa, agenttinsa sekä vaimonsa. Myös erinäisten hänen töitään joskus 

julkaisseiden lehtien toimittajat saavat yleensä osansa kunniasta. Kaikkien lähellänsä toimineiden 

ihmisten ohella King kiittää lukijoitaankin melkein aina, mikä nähdäkseni tekee Kingin kiitoksista 

jokseenkin epätavallisia. Käsittääkseni monet muut kirjailijat eivät tätä harrasta, vaikkakin arveluni 

perustuu vain omiin muistikuviini ylöskirjaamattomista havainnoista. Poikkeavaa tai ei, Night 

Shiftin esipuheen lopulla King kirjoittaa: 
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There’s one final group that I’d like to thank, and that is each and every reader who ever 

unlimbered his or her wallet to buy something that I wrote. In a great many ways, this is your 

book because it sure never would have happened without you. So thanks. (NS, xxiii.) 

 

Niin ikään Kingin tapaa kiittää lukijoitaan havainnollistaa seuraava esimerkki: ”I owe just about 

everybody – –. Most thanks are to you, Constant Reader, just like always – because it all goes out to 

you in the end. Without you, it’s a dead circuit.” (SC, 22.) Katkelmassa mainittuun Uskolliseen 

Lukijaan palaan tarkemmin luvussa 3.2.2.  

 

Toisinaan King kertoo hyvinkin seikkaperäisesti, kuinka tietyt ihmiset ovat häntä teoksen suhteen 

auttaneet. Esimerkiksi From a Buick 8:n saatesanoissa hän kiittelee tiettyjä Pennsylvanian 

osavaltion poliiseja. Yksi heistä luki käsikirjoituksen, pidättäytyi nauramasta sen monille räikeille 

virheille ja laati kirjailijalle kahdeksan sivun paketin kommentteja ja korjauksia. (FB8, 403.) 

 

Samaisten poliisien tarjoamista tarinoista ja ystävällisyydestä King kirjoittaa vielä seuraavasti:  

 

More importantly, Lou and some of his mates took me to lunch at a restaurant in Amish 

country, where we consumed huge sandwiches and drank pitchers of iced tea, and where they 

regaled me with stories of Trooper life. – – I was treated kindly, and no one moved too fast, 

which was good. At that time, I was still hopping along on one crutch. (FB8, 404.)  

 

Eri asia on tietysti se, kuinka moni kiitososion lopulta lukee. Jos jo esipuhe itsessään on useille 

lukijoille kuin pikaruoka-aterian kylkiäisenä tullut turha muovilelu, miksi niihin liitetyt, Uskollista 

Lukijaa lukuun ottamatta täysin vieraille ihmisille osoitetut kiittelyt kiinnostaisivat yhtään sen 

enempää? ”You can skip this part if you want to”, King itsekin sanoo lukijalle Sceleton Crew’n 

esipuheen lopulla pyydettyään ensin saada kiittää muutamia ihmisiä (SC, 22). 

 

 

3.1.2 Teoksen korkealle arvottaminen  
 

Seuraava tarkasteltava tehtävä on teoksen arvottaminen korkealle. Genetten mukaan tämän on 

tapahduttava niin, ettei vaikuteta viittaavan kirjailijaan – ainakaan liian julkeasti, jolloin lukija 
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saattaa vihastua. Kirjailijan on pidettävä huoli, ettei hän puhu esimerkiksi juuri millään muotoa 

omasta lahjakkuudestaan. (Genette 1997, 198.) 

 

Genette esittää, että tehtävän onnistumiseksi kirjailijan on annettava korkea arvo nimenomaan 

teoksen aiheelle, ja pitää lähestymistapaa varsin yksiselitteisenä. Hän kuitenkin lisää, että tällainen 

menettely on sopivampaa ei-fiktiivisille teksteille, sillä niissä aihe on yleensäkin tärkeämmässä 

roolissa kuin vaikkapa ilmaisun muoto. (Genette 1997, 198.) Myöskään King ei fiktiivisten 

teostensa esipuheissa ja saatesanoissa nosta aiheitaan jalustalle. Siitä huolimatta yhtenä niiden 

tehtävänä on selkeästi arvottaa teos korkealle. Kuinka King sitten tekee tämän?  

 

Tehtävänä teoksen korkealle arvottaminen on jo Genetten huomioima, mutta sen saavuttamiseksi 

hän esittää vain ja ainoastaan aiheen korkealle arvottamisen. Tässä kohtaa risteänkin näkemyksineni 

Genettestä. Kingin kynnystekstien perusteella voidaan nimittäin esittää, että on olemassa ainakin 

yksi toinen tapa, jolla päätekstin arvoa voidaan kohentaa. Tässä tavassa tarkoitus on kuitenkin 

suunnata huomio suurempiin linjoihin: käsillä olevaan genreen, tarinoihin, mielikuvitukseen sekä 

novelleihin ylipäätään. 

 

Juuri novellien kirjoittamista King käsittelee lähes jokaisessa novellikokoelmaan liittämässään 

esipuheessa. Hän katsoo novellien olevan nykyään harvinaisia, mutta pyrkii kuitenkin itse antamaan 

oman panoksensa, jotta niitä yhä kirjoitettaisiin ja julkaistaisiin. Tätä kautta myös hänen oman 

työnsä arvo nousee. Skeleton Crew’n johdannossa hän vertaa romaaneja ja novelleja kuvaillen ensin 

romaanin lukemista pitkäksi tyydyttäväksi suhteeksi (SC, 21). Novellista hän kuitenkin sanoo näin: 

 

A short story is a different thing altogether – a short story is like a quick kiss in the dark from a 

stranger. That is not, of course, the same thing as an affair or a marriage, but kisses can be 

sweet, and their very brevity forms their own attraction. (SC, 21.) 

 

Everything’s Eventualin johdanto on puolestaan jo otsikoitu niin, että se viestittää Kingin pitävän 

vielä omalta osaltaan elossa jotakin sellaista, minkä tilassa ei oikein nykypäivänä tunnu olevan 

hurraamista: ”Practicing the (Almost) Lost Art”. Kyse on tässäkin yhteydessä novellista. Itse 

tekstissä King vertaa sitä uniikkiin käsityöhön, mikä antaa myös ymmärtää, että sellaisia ovat hänen 

omatkin työnsä kyseessä olevassa kokoelmassa: 
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Short stories are still piecework, the equivalent of those one-of-a-kind items you can buy in an 

artisan’s shop. If, that is, you are willing to be patient and wait while it’s made by hand in the 

back room. (EE, xii.) 

 

Teoksen Nightmares and Dreamscapes esipuheessa sekä Full Dark, No Starsin saatteessa King 

kirjoittaa sen sijaan mielikuvituksesta ja tarinoista sekä niiden tärkeydestä: 

 

I don’t talk about this much, because it embarrasses me and it sounds pompous, but I still see 

stories as a great thing, something which not only enhances lives but actually saves them. Nor 

am I speaking metaphorically. Good writing – good stories – are the imagination’s firing pin, 

and the purpose of the imagination, I believe, is to offer us solace and shelter from situations 

and life-passages which would otherwise prove unendurable. (ND, 7.) 

 

I have [no patience at all] with those who see the art of story-fiction as essentially worn out. It’s 

not worn out, and it’s not a literary game. It’s one of the vital ways in which we try to make 

sense of our lives, and the often terrible world we see around us. It’s the way we answer the 

question, How can such things be? Stories suggest that sometimes – not always, but sometimes 

– there’s a reason. (FDNS, 337.)  
 

Night Shiftin esipuheessa King puhuu puolestaan kauhusta yleisesti ja toteaa, vaikkakin tehtävää 

ajatellen hieman paradoksaalisesti, ettei kauhun kenttää ole koskaan pidetty kovin suuressa arvossa 

(NS, xvii). Arvoa hänen omalle työlleen kuitenkin takaa se, että King mainitsee kappaleessa muita 

kirjailijoita, hyvin merkittäviä sellaisia, joilla on jokaisella ollut ainakin jonkinlainen kytkös 

kauhuun mutta joita ei myöskään ole aina arvostettu: 

 

The field has never been highly regarded; for a long time the only friends that Poe and 

Lovecraft had were the French, who have somehow come to an arrangement with both sex and 

death, an arrangement that Poe and Lovecraft’s fellow Americans certainly had no patience 

with. The Americans were busy building railroads, and Poe and Lovecraft died broke. Tolkien’s 

Middle-Earth fantasy went kicking around for twenty years before it became an aboveground 

success, and Kurt Vonnegut, whose books so often deal with the death-rehearsal idea, has faced 

a steady wind of criticism, much of it mounting to hysterical pitch. (NS, xvii.) 

 

Viimeisimmästä esimerkistä nähdään kuitenkin jossain määrin se, ettei King aina pidättäydy 

antamasta arvoa itselleen kirjailijana, asettaahan hän kyseisessä katkelmassa itsensä varsin 

nimekkääseen seuraan. Tällaisella menettelyllä saattaisi olla potentiaalia suivaannuttaa jotkut 
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lukijat, mistä Genettekin varoittaa, mutta toisaalta King ei arvota itseään järin räikeästi tai niin 

suoraan kuin voisi. 

 

Toinen on kuitenkin tilanne yhtä kappaletta myöhemmin, kun King aivan selkeästi tuo ilmi 

nimenomaan kauhukirjailijan, eli myös itsensä, arvon. Lukijasta riippuen tällainen joko särähtää 

korvaan tai sitten ei: 

 

Of course, the subjects of death and fear are not the horror writer’s exclusive province. Plenty of 

so-called “mainstream” writers have dealt with these themes, and in a variety of different ways 

– from Fyodor Dostoyevsky’s Crime and Punishment to Edward Albee’s Who’s afraid of 

Virginia Woolf? to Ross MacDonald’s Lew Archer stories. Fear has always been big. Death has 

always been big. They are two of the human constants. But only the writer of horror and the 

supernatural gives the reader such an opportunity for total identification and catharsis. (NS, 

xvii–xviii.) 

 

Kingin kynnysteksteistä kaksi saatesanaa, toinen teoksesta From a Buick 8 ja toinen Doctor 

Sleepistä, eivät toteuta teoksen arvon kohottamisen tehtävää lainkaan. Syy tähän saattaakin ehkä 

olla loppusanojen sijainnissa. Jälkikäteen kun ei enää ole tarvetta saada lukijaa ylipäätään lukemaan 

teosta; tämä tavoite on tyypillinen enemmänkin esipuheelle sekä lisäksi niin sanottu kattotehtävä 

kaikille niille muille tehtäville, joita erityisesti esipuheessa ilmenee (Genette 1997, 197). Myös 

arvon kohottaminen siis sisältyy kyseiseen pyrkimykseen. Poikkeuksena tähän ajatteluun ovat tosin  

loppusanat teokseen Full Dark, No Stars, joissa teoksen arvon kohottamista kyllä ilmenee. 

Voidaankin ehkä ajatella, että koska Kingin pyrkimys teostensa korkealle arvottamiseen liittyy 

suurempiin linjoihin – Full Dark, No Starsin saatteen tapauksessa tarinoiden tärkeyden 

osoittamiseen – eikä tavoitteena ole viitata ainoastaan käsillä olevaan teokseen, tehtävä palvelee 

todennäköisesti myös Kingin myöhempää tuotantoa.  

 

 

3.1.3 Vilpittömyys  
 

Kaikista tähän alalukuun valitsemistani tehtävistä tärkeimmässä roolissa vaikuttavat olevan 

vilpittömyys ja rehellisyys, joita King teroittaa ja peräänkuuluttaa huomattavan paljon kaikissa 

kynnysteksteissään lukuun ottamatta jälleen kerran From a Buick 8:n ja Doctor Sleepin saatesanoja. 

Genette (1997, 206) kirjoittaa:  
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The only aspect of treatment an author can give himself credit for in the preface, undoubtedly 

because conscience rather than talent is involved, is truthfulness or, at the very least, sincerity – 

that is, the effort to achieve truthfulness. 

 

King pyrkii omanlaiseensa vilpittömyyteen ja rehtiyteen kolmella tavalla: Koska kaupallinen 

menestys nähdään välillä hyvinkin arveluttavana kirjoittamisen ollessa kyseessä, melkoiset keot 

dollareita teoksillaan haravoinut King tahtoo ensinnäkin tehdä lukijoilleen ehdottoman selväksi, 

ettei hän ole milloinkaan kirjoittanut rahan, vaan kirjoittamisen itsensä vuoksi. Toisaalta hän 

kuitenkin puhuu varakkuudestaan hyvinkin avoimesti ja anteeksi pyytelemättä. Kolmanneksi King 

puolustaa myös rehellisyyttä itse kerronnassa. Näistä tavoista annan seuraavaksi esimerkkejä. 

 

Raha-asiat King nostaa pöydälle jo Night Shiftin esipuheessa. Omien sanojensa mukaan hänellä on 

harrastus, tai oikeastaan pakkomielle, joka on vain sattunut lyömään leiville (NS, xii–xiii). 

Napakasti hän kirjoittaa: 

 

My obsession is with the macabre. I didn’t write any of the stories which follow for money, 

although some of them were sold to magazines before they appeared here and I never once 

returned a check uncashed. I may be obsessional but I’m not crazy. Yet I repeat: I didn’t write 

them for money; I wrote them because it occurred to me to write them. I have a marketable 

obsession. There are madmen and madwomen in padded cells the world over who are not so 

lucky. (NS, xiii.) 

 

Skeleton Crew’n esipuheessa hän jatkaa samasta aiheesta todeten jälleen, ettei kysymys ole rahasta.  

Pian hän kuitenkin myöntää rehellisesti rahan toki tuntuvan hyvältä. ”Money is, let us face it, very 

handy and very heady.” (SC, 19–20.) Jyrkkään sävyyn hän silti kirjoittaa rahan perässä juoksevan 

kirjoittajan olevan silkka narri: 

 

All the same, you don’t do it for money, or you’re a monkey. You don’t think of the bottom 

line, or you’re a monkey. You don’t think of it in terms of hourly wage, yearly wage, even 

lifetime wage, or you’re a monkey. In the end you don’t even do it for love, although it would 

be nice to think so. You do it because to not do it would be suicide. (SC, 20.) 

 

Raha on siis Kingin johdannoissa ja saatteissa aiheena lähes vakio. Ehkä joku voisi nähdä siihen 

liittyvän jatkuvan vakuuttelun, ehdottomuuden ja kiivauden myös hieman epäilyttävänä.  Toisaalta, 
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kun ottaa huomioon kaiken sen valtavan tekstimäärän, jonka King on suoltanut, ja kaiken sen ajan, 

jonka työ on vaatinut, tuntuisi hyvin epätodennäköiseltä, että takana olisi vain tarve pulskistaa 

pankkitiliä. 

 

Vaikka King tahtookin saada ihmiset ymmärtämään, että kirjoittaa vain ja ainoastaan kirjoittamisen 

vuoksi, hän ei missään määrin peittele tai häpeile menestystään ja varakkuuttaan. Tämän voisi 

katsoa pelkäksi rehentelyksi, mutta itse näen sen myös eräänlaisena rehellisyytenä. Varsinkin 

Everything’s Eventualin johdannossa King kunnostautuu asian suhteen. Ensin hän kertoo 

omistavansa vaimonsa kanssa kaksi radioasemaa (EE, ix), hetken päästä hän puolestaan tuo 

sivulauseessa esille, kuinka odottaa aina konetta lentokentän huippuhienoissa odotussaleissa (EE, 

xiv). Käsillä olevan teoksen hän arvelee nousevan joksikin aikaa myyntilistojen kärkeen (EE, xv). 

Sitten King puhuu Riding The Bulletista, jonka myötä hän kertoo yhdessä toimittajansa ja 

kustannustalonsa kanssa tehneensä hiukan kustannusalan historiaa:  

 

Several hundred thousand people downloaded the story, and I ended up making an embarrassing 

amount of money. (Except that’s a fucking lie, I wasn’t embarrassed a bit.) Even the audio 

rights went for over a hundred thousand dollars, a comically huge price. (EE, xiii.) 

 

Viimeisenä vilpittömyyden osoituksena King puhuu mitään tai ketään kumartelemattoman 

kerronnan rehellisyyden puolesta ja ilmaisee asiansa jälleen melko jyrähtävään tyyliin. Tämä 

havaitaan Full Dark, No Starsin ehdottomissa saatesanoissa: 

 

But when it comes to fiction, the writer’s only responsibility is to look for the truth inside his 

own heart. It won’t always be the reader’s truth, or the critic’s truth, but as long as it’s the 

writer’s truth – as long as he or she doesn’t truckle, or hold out his or her hat to the Fashion – all 

is well. For writers who knowingly lie, for those who substitute unbelievable human behavior 

for the way people really act, I have nothing but contempt. Bad writing is more than a matter of 

shit syntax and faulty observation; bad writing usually arises from a stubborn refusal to tell 

stories about what people actually do – –. (FDNS, 338.) 
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3.1.4 Muita havaintoja 
 

Kuten huomata saattaa, edellä kuvatut tehtävät toteutuvat selvästi niukemmin saatesanoissa. On 

kuitenkin olemassa yksi funktio, joka ilmenee jokaisessa kolmesta saatteesta, mutta koska se ei ole 

järin yleinen esipuheissa, olen jättänyt sen edellä mainitsematta. Kyse on työn alkuperästä 

kertomisesta, eli siitä, mistä idea teokseen on versonut. Esimerkiksi Doctor Sleepin loppusanoissa 

King kertoo, kuinka teoksestaan The Shining (1977) tutun pienen Danny Torrancen kohtalo 

mietitytti häntä vuosien mittaan yhä uudestaan milloin missäkin yhteydessä, eikä hän lopulta voinut 

jättää asiaa selvittämättä. Niinpä Hohto sai itsenäisen jatko-osan. (DS, 483.)  

 

Toisinaan, novelli- tai pienoisromaanikokoelman ollessa kyseessä, King ei tahdo edes puhua 

mistään muusta kuin tarinoidensa kimmokkeista. Tällöin hän lisää kokoelmansa loppuun osion, 

jossa ainoastaan kertoo lyhyesti jokaisesta kertomuksestaan ja otsikoi paketin ”huomautuksiksi”. 

Työn alkuperän valottaminen on sekin Genetten aiemmin esittämä tehtävä (1997, 210).  

 

Tehtäviin liittyy myös toinen mielenkiintoinen havainto. Funktio, jonka Genette uskoo olevan 

tärkein alkuperäiselle esipuheelle, on kirjailijan oman tulkinnan tarjonta päätekstistä (Genette 1997, 

221). King ei kuitenkaan toteuteta kyseistä tehtävää esipuheissaan lainkaan. Sen sijaan 

loppusanoissaan From a Buick 8:iin sekä Full Dark, No Starsiin tämä kyllä tapahtuu. 

Ensimmäisessä hän kirjoittaa:  

 

This story became – I suppose – a meditation on the essentially indecipherable quality of life’s 

events, and how impossible it is to find a coherent meaning in them (FB8, 402). 

 

Full Dark, No Starsissa tulkinta on puolestaan tällainen: 

 

The people in these stories are not without hope, but they acknowledge that even our fondest 

hopes (and our fondest wishes for our fellowmen and the society in which we live) may 

sometimes be vain. Often, even. But I think they also say that nobility most fully resides not in 

success but in trying to do the right thing…and that when we fail to do that, or willfully turn 

away from the challenge, hell follows. (FDNS, 338.) 

 

Jos tulkinta esitetään jo esipuheessa, lukijan on mahdotonta astua teoksen maailmaan ilman, että 

valmis näkemys kummittelisi hänen mielessään (Genette 1997, 224). Kirjailijalta onkin 
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hienotunteista jättää tällaiset seikat vasta loppusanoihin. Monelle lukijalle antoisampi kokemus on 

varmasti sellainen, että hän on jo itse lukenut tekstin ja muodostanut siitä mielessään jonkinlaisen 

käsityksen, ja vasta sitten kirjailija astuu esiin omine tulkintoineen. Näin on mahdollisesti ajatellut 

myös King päättäessään liittää omat näkemyksensä teoksestaan vasta saatteisiin. Lisäksi From a 

Buick 8:n katkelmassa hän ei edes esitä tulkintaansa varsinaisesti ehdottomana, vaan toteaa 

luulevansa, että se on sellainen, kuin hän kuvaa.  

 

Muutenkaan King ei yleensä pyri kynnysteksteissään juuri millään lailla neuvomaan lukijaansa, eli 

esimerkiksi ilmaisemaan, kuinka tahtoisi tekstiään luettavan. Tietynlaista opastusta Kingin 

teksteissä kyllä ilmenee, mihin palaan luvussa 3.2.2. Genetten määritysten mukaan nämäkin siis 

joka tapauksessa ovat esipuheen tehtäviä. Itse asiassa hän toteaa neuvojen ja ohjeiden jakamisen 

(informaation antamisen ohella) kutakuinkin syrjäyttäneen teoksen korkealle arvottamisen jo 1800-

luvulta lähtien. (Genette 1997, 209.) Kingin teksteissä tämä ei kuitenkaan näytä pitävän paikkaansa. 

 

 

3.2 Tehtävät teorian ulkopuolelta: Suhde ja vaikuttaminen lukijaan  
 

Edelle kokosin siis kolme Kingin johdannoille ja saatteille ominaista tehtävää, joista jokaisen myös 

Genette on aiemmin esitellyt omassa paratekstejä koskevassa tutkimuksessaan. Tässä alaluvussa 

jatkan samalla linjalla: olen nostanut Kingin kynnysteksteistä tarkasteltavakseni ominaisuuksia, 

jotka voidaan mielestäni katsoa myös niiden tehtäviksi. Erona edeltävään on kuitenkin se, ettei 

Genette, saati tietääkseni kukaan muukaan, ole maininnut näitä tehtäviä esipuheen saati 

loppusanojen yhteydessä aiemmin ollenkaan. Syyn täytyy olla siinä, ettei niitä juuri näe 

johdannoissa tai saatesanoissa yleisemmin, vaan ne ovat nimenomaan Kingille ominaisia ja siksi 

myös tälle tutkielmalle olennaisia. 

 

Tarkempaan tarkasteluun valitsemani tehtävät ovat suhteen rakentaminen lukijaan sekä lukijaan 

vaikuttaminen. Varsinkin tapa, jolla King lähestyy lukijaansa ja pyrkii luomaan yhteyden häneen, 

on hyvin omalaatuinen ja mielenkiintoinen ja kuten sanottua, luullakseni harvinaisempi ilmiö. 

Lukijaan vaikuttamisen sen sijaan voidaan katsoa kulkevan käsi kädessä myös joidenkin Genetten 

jo esittämien tehtävien kanssa. Kun kirjailija esimerkiksi arvottaa työnsä korkealle niillä keinoin, 

jotka edellä olen esittänyt, hän pyrkii vaikuttamaan lukijansa näkemykseen teoksesta, saamaan siis 

myös hänet ajattelemaan, että teos todella on tärkeä. Vilpittömyys ja kiitokset puolestaan tähtäävät 

osaksi hyvän kuvan antamiseen kirjailijasta ja tavoittelevat sitä kautta lukijan suopeaa 
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suhtautumista häneen. Tähän lukuun valikoimani keinot lukijaan vaikuttamiseen ovat kuitenkin 

sellaisia, jotka eivät liity Genetten esittämiin tehtäviin lähtökohtaisesti millään lailla. Suhteen 

rakentamiseen tosin sisältyy eräs Genetten määrittämä tehtävä, johon tulen aivan pian.  

 

Käsittelen suhteen rakentamista ja vaikuttamista lukijaan niihin liittyvän kuuden eri alatehtävän 

kautta. Näitä ovat kontakti lukijaan, lukijoiden rajaaminen ja arvostaminen, läheisyyden ja 

turvallisuuden illuusio, tunnelman virittäminen, sympaattinen kirjailija sekä ilmapiiri. Tietyissä 

tapauksissa voidaan ajatella olevan kyse sekä suhteen rakentamisesta että vaikuttamisesta, jolloin 

mainitsen toisenkin tehtävän, vaikka kyse olisi pääasiallisesti toisesta. Lisäksi lomassa selviävät ne 

perimmäiset tarkoitukset, joita näillä tehtävillä voidaan katsoa olevan. Kuten Genetten teoriaan 

pohjaavassa osiossa, tässäkin esipuheiden ja saatteiden käsittely kulkee rinta rinnan lukuun 

ottamatta osiota 3.2.1, joka koskee ainoastaan alkusanoja.  

 

Richardson  kirjoittaa esipuheiden olevan kuin johdantoja klassisen retoriikan ajan puheisiin. Ne 

eivät ole enää suullisia, mutta sieltä silti peräisin. Ne mahdollistavat sekä kirjailijan persoonan että 

tekstin yleisöltä saaman vastaanoton manipulaation. Hän puhuu Vladimir Nabokovin, Lolitan 

(1955) kirjoittajan, esipuheista ja toteaa harvan kirjailijan olleen yhtä taitava ja älykäs kuin 

Nabokov kehittäessään sitä omaa olemustaan, joka on suunniteltu muovaamaan sekä päätekstin 

luentaa että myös luentaa itse kirjailijasta. (Richardson 2008, 29–30.) Kuten on jo pikkuhiljaa 

huomattu, King vaikuttaa olevan varsin kelvollinen haastaja Nabokoville ensinnäkin tietysti 

esipuheidensa perusteella, mutta saatteitaankaan missään nimessä unohtamatta – vaikka 

jälkimmäisten osuus käsittelystä tuleekin jälleen jäämään merkittävästi vähemmälle. Seuraavissa 

alaluvuissa saamme yhä enemmän vahvistusta Kingin kyvykkyydestä asian saralla. 

 

 

3.2.1 Kontakti lukijaan 

 
Roberta Riccin (2003, 142) mukaan elämme aikaa, jona kirjailijan ei ole enää mahdollista tunnistaa 

lukijoitaan, joten heidän ja kirjailijan välille on muodostunut kuilu. Omilla kommentaareillaan 

kirjailija pyrkii ylittämään tuon kuilun. King myös pyrkii selkeästi saamaan lukijansa osaksi 

kommunikointiprosessia (Strengell 2005, 6). Näitä missioita hän lähtee suorittamaan ja suhdettaan 

lukijaan rakentamaan selkeällä kontaktinotolla heti Night Shiftin esipuheen alussa, jossa hän ensin 

kutsuu lukijan ”keskustelemaan” kanssaan: ”Let’s talk, you and I.  Let’s talk about fear.” (NS, xi.) 
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Saman ”let’s talk” -kutsun hän toistaa useamman kerran tekstin alussa: ” – – let’s talk very honestly 

about fear. Let’s talk very rationally about moving to the rim of madness – –.” (NS, xi.) Sitten King 

esittelee itsensä lukijalle ja kertoo hieman elämästään: 

 

My name is Stephen King. I am a grown man with a wife and three children. I love them, and I 

believe that the feeling is reciprocated. My job is writing, and it’s a job I like very much. The 

stories – Carrie, ’Salem’s Lot and The Shining – have been successful enough to allow me to 

write fulltime, which is an agreeable thing to be able to do. At this point in me life I seem to be 

reasonably healthy. – – My family and I live in a pleasant house beside a relatively unpolluted 

lake in Maine; last fall I awoke one morning and saw a deer standing on the back lawn by the 

picnic table. We have a good life. (NS, xi.) 

 

Esiteltyään itsensä King toistaa jälleen: ”Still…let’s talk about fear. We won’t raise our voices and 

we won’t scream; we’ll talk rationally, you and I.” (NS, xi.)  

 

Toistamalla useaan otteeseen lukijalle pyynnön yhdessä keskusteluun King tietysti myös vahvistaa 

sen vaikutusta lukijaan – ikään kuin hän ja kirjailija todella pian keskustelisivat yhdessä, vaikka 

kyse onkin koko ajan vain kirjailijan yksinpuhelusta.  Itsensä esittely puolestaan tuo kirjoitukseen 

sekä tietynlaista ensitapaamisen ja kohteliaisuuden tuntua että myös aavistuksen 

henkilökohtaisuutta Kingin mainitessa kelvollisen terveytensä. Perheellisyys, talo järven rannalla ja 

tyytyväisyys elämään, jossa peurat maleksivat piknikpöydän vierellä, piirtävät Kingistä seesteisen ja 

miellyttävän kuvan, mitä moni ei välttämättä aivan heti kauhukirjailijasta odottaisi. Tällainenkin  

saattaa jossain määrin edesauttaa lukijan lähestymistä.  

 

 

3.2.2 Lukijoiden rajaaminen ja arvostaminen 
 

Olennainen osa Kingin esipuheita on ehdottomasti Uskollinen Lukija (Constant Reader), jonka 

kirjailija mainitsee jokaisessa valitsemassani esipuheessa lukuun ottamatta Night Shiftin johdantoa, 

jossa käytäntö ei ehkä vain vielä ole juolahtanut Kingin mieleen. Uskollisella Lukijalla King 

tarkoittaa heitä, jotka lukevat hänen teoksiaan usein (Strengell 2005, 6).  

  

Tässä kohtaa lainaan jälleen Genetteä, joka on todennut yhdeksi esipuheen tehtäväksi nimenomaan 

myös yleisön valinnan, eli sen määrittämisen, keistä teoksen lukijakunta koostuu. ”It is not always 
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wise to cast one’s net too wide, and authors often have a fairly specific idea of the kind of reader 

they want, or the kind they know they can reach – –”, Genette sanoo. Lukijan opastaminen, josta 

luvun 3.1.4 lopussa mainitsin, tarkoittaa ennen kaikkea lukijoiden valitsemista. (Genette 1997, 212.)  

 

Myös King on siis tehnyt yleisönsä suhteen rajauksen. Käyttämällä innokkaimmista lukijoistaan 

täysin omaa nimitystä ja puhuttelemalla esipuheissaan nimenomaan heitä, King tuo paitsi 

tietynasteista omaleimaisuutta omiin kynnysteksteihinsä että myös todennäköisesti saa lukijat 

tuntemaan itsensä erityisemmiksi, ei pelkästään epämääräiseksi lukijoiden massaksi, vaan tiettyjen 

sellaisten omaksi ainutlaatuiseksi joukokseen. Uskoisin, että myös suurten alkukirjainten käytöllä 

nimityksessä on oma pieni mutta tärkeä merkityksensä: ne korostavat mielikuvaa erityisestä 

henkilöstä entisestään. Lisäksi olennaista on se systemaattisuus, jolla King nostaa Uskollisen 

Lukijan esipuheissaan kerta toisensa jälkeen esille.  

 

Erityisesti Uskollisen Lukijan kautta havaitsemme myös Kingin arvostuksen ja kiitollisuuden hänen 

teoksiaan ahkerasti lukevia kohtaan. Strengellin (2005, 6) mukaan tämä kunnioitus on varmasti 

vaikuttanut myös hänen suosioonsa kirjailijana, enkä epäile sitä itse ollenkaan. Luvussa 3.1.1 

kävikin jo ilmi, että King sisällyttää Uskollisen Lukijan myös kiitososuuksiinsa. Seuraavista 

katkelmista havaitsemme, millä muilla tavoin King pitää huolen siitä, että hänen vakiolukijansa 

tietävät arvonsa kirjailijalle. Ensin kaksi esimerkkiä esipuheesta Nightmares and Dreamscapesiin: 

 

The greatest thing is knowing that, although the leap of faith necessary to translate an idea into 

reality has become harder (the jumping muscles get a little older every day, you know), it’s still 

perfectly possible. The next greatest thing is knowing that someone still wants to read them – 

that’s you, Constant Reader, should you wonder. (ND, 7–8.) 

 

Since 1980 or so, some critics have been saying I could publish my laundry list and sell a 

million copies or so, but these are for the most part critics who think that’s what I’ve been doing 

all along. The people who read my work for pleasure obviously feel differently, and I have 

made this book with those readers, not the critics, in the forefront of my mind. (ND, 9.) 

 

Jälkimmäisessä lainauksessa Kingin arvostus lukijoitaan kohtaan kyllä ilmenee, mutta hän ei 

suoraan mainitse Uskollista Lukijaa. Koska hänestä on kuitenkin ollut tekstissä puhe jo aiemmin, 

lukijat kyllä tietävät, keitä King pääasiallisesti tarkoittaa ihmisillä, jotka lukevat hänen kirjojaan 

omaksi ilokseen. Toisaalta tässä kohtaa ei kuitenkaan suoranaisesti suljeta ulkopuolelle 
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sellaisiakaan, jotka hakeutuvat Kingin teosten pariin harvemmin, minkä Uskollisesta Lukijasta 

puhuminen saattaa muuten tuntua saavan aikaan. 

 

Kuten aiemmin on jo tullut esille, King on itse todennut, ettei lähes kukaan lue kirjailijan 

kirjoittamaa esipuhetta kolmea ihmisryhmää lukuun ottamatta (NS, xxi–xxii). Samassa yhteydessä 

hän kirjoittaa: 

 

Other readers are apt to feel, with perfect justification, that the author’s preface is a gross 

imposition, a multi-page commercial for himself, even more offensive than the cigarette ads that 

have proliferated in the centre section of the paperback books. Most readers come to see the 

show, not to watch the stage manager take bows in front of the footlights. Again, with perfect 

justification. (NS, xxii.) 

 

Onpa King myös tokaissut suurimman osan esipuheista olevan ”joutavanpäiväistä roskaa” (2005, 

15). Kiinnostavaa kuitenkin on se, etteivät nämä seikat ole estäneet Kingiä kirjoittamasta niitä 

lukuisia alkusanojaan, jotka ovat seuranneet Night Shiftin johdantoa. Uskoisin tämän johtuvan siitä, 

että King silti tietää itsellään olevan paljon myös niitä lukijoita, jotka ehdottomasti ahmaisevat niin 

esipuheet kuin saatesanatkin, sillä kiinnostusta vain yksinkertaisesti on tarpeeksi. Jänttikin kirjoittaa 

kulttuurin ilmiöitä tutkivassa blogissaan ”Hidas Räjähdys” arvostelussaan Everything’s 

Eventualista:  

 

Jonkun tusinakirjailijan ollessa kyseessä tämä olisi tietenkin mitä naurettavin käytäntö; nobodyn 

kirjoittamien vaikka kuinkakin loistavien novellien taustat eivät kiinnostaisi ketään. On tärkeää, 

että kyseessä on nimenomaan Stephen King. Hänen omasta elämästään ja 

tähtikirjailijavaiheistaan kirjoitetut tekstit ovat aivan yhtä lailla lukijoita kiinnostavia kuin 

varsinainen fiktio – –. (Jäntti 2005.)  
 

Night Shiftin katkelman voidaan myös katsoa olevan enemmän tai vähemmän tehokas rivienvälinen 

viesti: on olemassa sellaisiakin, jotka lukevat esipuheita – ehkä sinä olet yksi heistä? Jos lukija 

tosiaan kuuluu leirin tuolle puolen, saattaa hän tuntea itsensä Kingin sanat luettuaan 

vähemmistöasemassaan erityiseksi. Ilmassa on mahdollisesti myös petausta Uskolliselle Lukijalle: 

häntä ei vielä Night Shiftin esipuheessa mainita, mutta King selkeästi myöhemmin olettaa juuri 

Uskollisen Lukijan lukevan kirjailijan alkusanoja ja saatteita, sillä häntä niissä puhutellaan. Tällöin 

kyse on, jälleen kerran, niin suhteen luomisesta lukijaan kuin myös vaikuttamisesta häneen, jos 

ajatellaan, että kirjailija yrittää saada lukijan tuntemaan itsensä ainutlaatuiseksi. 
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Toki myös saatteissaan King rajaa yleisönsä Uskolliseen Lukijaan mainiten hänet jälleen jokaisessa 

kolmesta tekstistä. Esimerkiksi Doctor Sleepin saatesanoissa King kirjoittaa:  

 

I enjoyed finding Danny Torrance again and following his adventures. I hope you did, too. If 

that’s the case, Constant Reader, we’re all good. (DS, 484.) 

 

 

3.2.3 Läheisyyden ja turvallisuuden illuusio 
 

Huomiota herättävä osatekijä Kingin esipuheissa on nähdäkseni myös se, kuinka hän luo itsensä ja 

lukijansa välille illuusioita läheisyydestä, turvallisuudesta ja matkanteosta yhdessä. Matkakohteet 

ovat pelottavia ja vaarallisia, mutta kunhan lukija vain luottaa Kingiin ja pysyy tämän lähellä, 

kaikki tulee menemään hyvin. “– – I know some of these things – – are a little frightening, but I 

think we’ll be all right if we go together” (ND, 9).  

 

Toisinaan kuviteltu läheisyys luodaan jopa tehokkaasti fyysiseksi: “Grab onto my arm now. Hold 

tight. We are going into a number of dark places, but I think I know the way. Just don’t let go of my 

arm.” (SC, 23.) Myös Strengell (2005, 272) toteaa lukijan tuntevan olonsa turvalliseksi Kingin 

seurassa. 

 

Vaikeaa on olla huomaamatta sitäkään, kuinka King silloin tällöin vie läheisen kontaktinsa lukijaan 

niin pitkälle, että vire on jo viettelevän ja eroottisen puolella. Kuvatessaan esimerkiksi 

kauhukirjailijan tapaa johdatella lukijaa kohti sitä jotakin pahaa, mikä on tapahtumaisillaan, King 

kirjoittaa: ”And he takes your hand and he enfolds it in his own, and he takes you into the room and 

he puts your hands on the shape under the sheet…and tells you to touch it here…here…and here…” 

(NS, xvii). Skeleton Crew’n alkusanojen lopussa King kehottaa ensin lukijaa pitämään häntä 

käsipuolesta kiinni, ja jatkaa sitten: “And if I should kiss you in the dark, it’s no big deal; it’s only 

because you are my love” (SC, 23).  

 

Loppusanojen osalta läheisyyden ja turvallisuuden illuusion luominen ilmenee teoksen Full Dark, 

No Stars saatteesta, jonka lopulla King sanoo: 
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All right, I think we’ve been down here in the dark long enough. There’s a whole other world 

upstairs. Take my hand, Constant Reader, and I’ll be happy to lead you back into the sunshine. 

(FDNS, 340.) 

 

Alun perin lukijan kauheuksiin johdattanut kirjailija siis järjestää hänet myös pimeyksistä pois, 

kädestä pitäen. Uskon, että tämä on hyvin tehokas elementti Kingin saatteissa ajatellen suhteen 

luomista lukijaan.  

 

Ricci on pohtinut kirjailijan itsearvioinnin (self-commentary) luotettavuutta, sen mahdollista 

harhaanjohtavuutta ja petollisuutta. Samassa yhteydessä hän toteaa, että oikeus olla uskoton on 

kirjailijan etuoikeus. (Ricci 2003, 118.) Lyytikäinen taas on esittänyt, että ”Melkein kaikki kiinteät 

paratekstit ovat sellaisia, joihin kustantajan vaatimukset ja kaupalliset syyt herkästi vaikuttavat” 

(1991, 149). Vaikkei kyse olekaan tässä tapauksessa itsearvioinnista, näiden lausumien pohjalta 

voisi miettiä sitäkin mahdollisuutta, ettei Kingin luoma yhteys Uskolliseen Lukijaan välttämättä 

olisikaan niin suoraviivaisesti täysin vailla taka-ajatuksia. Ottaen kuitenkin huomioon Kingin 

vakuuttelut siitä, ettei hänen kirjoittamisensa perustu missään määrin rahan haalimiseen, on vaikea 

uskoa, että Uskollinen Lukijakaan olisi väline myynnin tavoitteluun. Mutta vaikka kirjailija itse ei 

olisikaan kahisevan perään, hänen kustantamonsa on sitä aina. Siinä mielessä siis Lyytikäisen 

toteamus on varteenotettava; saattaisiko Uskollisen Lukijan ideoimisen takana siis peräti olla 

osaltaan myös kustantaja?  

 

Itse en tähän usko. Siihen mennessä kun King ensimmäisen kerran mainitsi Uskollisen Lukijan, 

hänen maineensa oli jo teosten Carrie (1974), Salem’s Lot (1975) ja The Shining (1977) myötä sitä 

luokkaa, että ylimääräisille myyntikikoille tuskin oli enää varsinaisesti tarvetta. Näkisinkin, että 

Uskollinen Lukija on lähtökohdiltaan Kingiltä melko puhdas yritys kurottaa kohti lukijaansa, ottaa 

hänet huomioon ja osoittaa, että kirjailija ymmärtää lukijan arvon itselleen työssä, jota hänellä ei 

ilman lukijoita olisi. Myös Strengell (2005, 258) kirjoittaa asiasta ja näkee Uskollisen Lukijan 

vaalimisen Kingiltä täysin vilpittömänä toimintana. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö King 

itsekin tiedostaisi yhä vain kasvaneen menestyksensä perustuvan osittain myös hänen tapaansa 

lähestyä lukijoitaan.  

 

Riccin maininta petollisuudesta nousee kuitenkin uudestaan pinnalle, kun tutustuu Kathleen 

Margaret Lantin esseeseen The Rape of Constant Reader: Stephen King’s Construction of the 

Female Reader and Violation of the Female Body in Misery (2007). Kirjoituksessaan Lant ruotii 
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Kingin ja lukijan välistä suhdetta yrittäen osoittaa, että vaikka King tiedostaakin velkansa 

Uskolliselle Lukijalle, hän ei siedä tältä minkäänlaisia vaatimuksia tai muunlaista niskoittelua. Lant 

uskoo Kingin väheksyvästi mieltävän lukijansa nimenomaan vaateliaaksi, kyltymättömäksi naiseksi 

ja kirjailijan luovuuden olevan ehdottomasti kytköksissä hänen omaan maskuliinisuuteensa. Edellä 

kuvattua viettelevyyttä Lant pitää näiden kahden tekijän summana ja esittää, että King on 

hyökkäävä maskuliininen voima ja yleisö ottamista vaativa naisolento. (Lant 2007, 150.) 

 

Lant taustoittaa esseetään Kingin epämiellyttävillä lukijakohtaamisilla, niitäkin kun on kirjailijalla 

riittänyt muun muassa perheen kotiin vuonna 1991 valepommin kanssa murtautuneen tunkeilijan 

muodossa (Lant 2007, 142). Spignesiin (1991, 28–29) viitaten Lant kertoo fanien turvautuvan 

Kingiin kaikessa ja pyytävän häneltä lisäksi neuvoja ja rahaa. Myös vaatimuksia esimerkiksi 

lempihahmojen henkiinherättämisestä tai kirjoja toivotuista aiheista satelee. King on katkerasti 

valittanut näistä ja ilmaissut kokevansa oman luovuutensa toisinaan uhatuksi. (Lant 2007, 143.)  

 

Niin kauniisti ja ystävällisesti kuin King esipuheissaan ja loppusanoissaan Uskolliselle Lukijalle 

puhuukin, Lant muistuttaa, että tuota samaa nimitystä King käyttää teoksessaan Misery myös Annie 

Wilkesistä, tarinansa kirjailija-päähenkilön mielenvikaisesta ykkösfanista (Lant 2007, 150). Annien 

kuitenkin ollessa rähinöinnin sijaan kunnolla, passiivinen, hiljainen ja vähiten vaativa, asiat ovat 

hyvin (Lant 2007, 157). Lant katsookin, että Kingin ihanneyleisö on ihannenaisen mukainen: se ei 

valita eikä vaadi, vaan on vastaanottavainen, arvostava, alistuvainen ja kiitollinen (Lant 2007, 152). 

 

Sitä, onko Lantin essee napakkaa mutta pätevästi puolueetonta kritiikkiä vai jonkinasteisen 

vihamielisyyden ajamaa ylitulkintaa, ei ole mahdollista saati tässä yhteydessä oleellista lähteä 

puimaan. Essee ei joka tapauksessa ole ollenkaan täysin vailla pohjaa: Lantin argumentit ja 

osoitetut yhteydet asioiden välillä ovat vähintään varteenotettavia, eikä ole haitaksi tiedostaa että 

tällainenkin näkökulma on muodostettu. Erittäin mielenkiintoista olisi tietysti saada Kingiltä 

itseltään kommentti asiaan, mutta sitä en tähän tutkimukseen onnistunut mistään löytämään. 

 

Kaikella edellä kuvatulla – kontaktilla lukijoihin, heidän rajaamisella ja arvostamisella, 

turvallisuuden, yhdessä matkaamisen ja läheisyyden illuusiolla sekä viettelevyydellä – voidaan 

ajatella olevan tähtäimessä se, että lukija suhtautuisi suopeasti kirjailijaan ja ehkä sitä kautta myös 

päätekstiin. Ainoastaan lukijoiden rajaus muodostaa pienen, mutta vain pienen, sudenkuopan: 

toisaalta King miellyttää heitä, jotka tietävät kuuluvansa Uskollisiin Lukijoihin, mutta suosiminen 

saattaa aiheuttaa närää satunnaisemmissa lukijoissa. Kaikkia ei tosin voi, eikä ole järkevääkään 
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yrittää miellyttää, kuten Genettekin (1997, 212) omalla tavallaan ilmaisee. Ja todennäköistä on, ettei 

satunnaisempaa lukijaa juuri edes kiinnosta, vaikka King hänet tuntuukin esipuheissaan 

sivuuttavan.  

 

Niin ikään loppusanoissa tällä kaikella edesautetaan lukijan positiivista asennoitumista kirjailijaan 

vielä teoksen viimemetreillä. Sen sijaan lukijan käsityksiin päätekstistä tuskin pystytään enää 

jälkikäteen suuremmin vaikuttamaan, sillä lukija on jo lukenut teoksen ja ajatellut siitä mitä 

ajatellut. Voisikin ehkä katsoa, että loppusanat pyrkii antamaan viimeisen pienen sysäyksen sille, 

että lukija kokisi tahtovansa vielä ”tavata” kirjailijan hänen muiden teostensa yhteydessä. Tämä 

tietysti edellyttää joka tapauksessa sitä, että lukija on edes jossain määrin pitänyt jo käsillä olleesta 

päätekstistä. 

 

 

3.2.4 Tunnelman virittäminen ja uudelleen herättäminen 

 

Hyvin järkeenkäyvää kauhutarinoita edeltävälle esipuheelle on tietysti sen pyrkimys virittää lukija 

hyytävään tunnelmaan jo ennen kuin hän siirtyy varsinaiseen fiktioon. Tarkoitus on siis vaikuttaa 

siihen, millaisessa mielentilassa kirjaa aletaan lukea. Night Shiftin esipuhe eroaa muista Kingin 

esipuheista siinä mielessä, että se on kokonaisuudessaan jossain määrin tunnelmaan virittävä; 

ovathan sen kantavina aiheina kauhun kenttä ja pelko ylipäätään. Siinä on kuitenkin myös kohtia, 

joissa King pyrkii selkeästi nimenomaan tunnelman luomiseen, kuten alun kuvaus hänen 

senhetkisestä olinpaikastaan ja olosuhteista siellä: 

 

The house is empty as I write this; a cold February rain is falling outside. It’s night. Sometimes 

when the wind blows the way it’s blowing now, we lose the power. But for now it’s on.  (NS, 

xi.) 

 

Johdannon lopussa hän palaa jälleen samaan: 

 

Where I am, it’s still dark and raining. We’ve got a fine night for it. There’s something I want to 

show you, something I want you to touch. It’s in a room not far from here – in fact, it’s almost 

as close as the next page. 

Shall we go? (NS, xxiii.) 
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Esipuheessa Night Shiftiin on myös kohta, jossa kirjoituksen muuten hyvin esseemäinen vire 

vaihtuu yhtäkkiä syvemmäksi ja karmivammaksi, lähes lukutilanteesta irtaannuttavaksi. King 

rakentaa ennen sitä taustaksi metrovertauksen ja puhuu kirjailijoista, joiden työt käsittelevät pelkoa, 

kuolemaa, joskus kauhuakin, mutta joiden ote kyseisiin teemoihin on järkiperäisempi ja perustuu 

enemmän normaaliin, oikeaan elämään. Nämä kirjailijat sijoittuvat Kingin mukaan metrolinjalle, 

joka kulkee läpi ulkoisen maailman. Sitten on kirjailijoita, joiden työt sijoittuvat symboliseen 

alitajuntaan ja joiden paikka on kohti sisäistä maisemaa kulkevalla metrolinjalla. Kauhukirjailijan 

King näkee sen sijaan lähes aina löytyvän näiden kahden välimaastossa sijaitsevasta terminaalista. 

Näin hän jatkaa: 

  

When he [the horror writer] is at his best we often have that weird sensation of being not quite 

asleep or awake, when time stretches and skews, when we can hear voices but cannot make out 

words or the intent, when the dream seems real and the reality dreamlike. 

That is a strange and wonderful terminal. Hill House is there, in that place where the trains 

run both ways, with its doors that swing sensibly shut; the woman in the room with the yellow 

wallpaper is there, crawling along the floor with her head pressed against that faint grease mark; 

the barrow-wights that menaced Frodo and Sam are there; and Pickman’s model; the wendigo; 

Norman Bates and his terrible mother. No waking or dreaming in this terminal, but only the 

voice of the writer, low and rational, talking about the way the good fabric of things sometimes 

has a way of unravelling with shocking suddenness. He’s telling you that you want to see the car 

accident, and yes, he’s right – you do. There’s a dead voice on the phone…something behind 

the walls of the old house that sounds bigger than a rat…movement at the foot of the cellar 

stairs. He wants you to see all of those things, and more; he wants you to put your hands on the 

shape under the sheet. And you want to put your hands there. Yes. (NS, xx–xxi.) 

 

Näin King siis siirtyy toviksi kuvaamaan ympäristöä, joka on kuin mielipuolisen tivolin hullujen 

hupitalosta, jossa kirjailija toimii lukijan kieroutuneena oppaana. Heti tämän jälkeen hän kuitenkin 

palaa takaisin esseemäiseen tyyliin ja lukija saa olla hetken selvemmillä vesillä. 

 

Loppusanoissa lukijaan pyritään vaikuttamaan tunnelman virittämisen sijaan tunnelman uudestaan 

herättelyllä, kun ensin on jutusteltu mukavia. Tarkoitus on siis vaikuttaa siihen, millainen on se 

viimeinen olotila, jossa lukija kirjan parista poistuu. Jokaisen kolmesta saatesanasta King päättää 

toteamalla jotakin, mikä ei varsinaisesti saa selkäpiitä karmimaan, mutta on silti yritys houkutella 

lukijaan hienovaraista epämukavuuden tunnetta. From a Buick 8:n loppusanat päättyvät Kingin 

pohdintaan painoksen kansikuva-autosta:  
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What bothers me, especially when it’s late and I can’t sleep, is that sneermouth grille. Looks 

almost ready to gobble someone up, doesn’t it? Maybe me. Or maybe you, my dear Constant 

Reader.  

Maybe you. (FB8, 404.) 

 

Doctor Sleepin saatesanojen päätteeksi hän toteaa, että tahtoo esittää varoituksen ja kirjoittaa:  

 

– – when you’re on the turnpikes and freeways of America, watch out for those Winnebagos 

and Bounders.  

You never know who might be inside. Or what. (DS, 485.) 

 

 

3.2.5 Sympaattinen kirjailija 
 

Kirjailija voi vaikuttaa lukijaan tehokkaasti myös sympaattisuutensa kautta ja pyrkiä näin 

voittamaan hänet puolelleen. Toisinaan King jakaa yleisönsä kanssa muistoja esimerkiksi vaikeista 

elämäntilanteistaan ja nostattanee niillä heissä myötätuntoa. Esimerkiksi rahaa ei Kingin perheellä 

todellakaan ole aina ollut liikaa ja siitä hän kirjoittaa:  

 

When I began to publish short fiction in men’s magazines such as Cavalier, Dude, and Adam 

with some regularity, I was twenty-five and my wife was twenty-three. We had one child and 

another was on the way. I was working fifty or sixty hours a week in a laundry and making 1.75 

dollars an hour. Budget is not exactly the word for whatever it was we were on; it was more like 

a modified version of the Bataan Death March. The checks for those stories (on publication, 

never on acceptance) always seemed to come just in time to buy antibiotics for the baby’s ear 

infection or to keep the telephone in the apartment for another record-breaking month. (SC, 19.)  

 

Sympatiaa kerää epäilemättä myös taapero-Stephen, jonka pitkälle venyneestä hyväuskoisuudesta 

King kirjoittaa Nightmares and Dreamscapesin johdannossa. Esipuhe alkaa heti sanoin: ”When I 

was a kid I believed everything I was told, everything I read, and every dispatch sent out by my 

own overheated imagination” (ND, 1). Mielikuvituksettomien ihmisten King sanoo säälineen, jopa 

halveksineen häntä niiden kaikenlaisten järjettömien pelkojen vuoksi joista hän kärsi sekä siksi, että 

hän uskoi varauksetta melkein kaiken  (ND, 1). Pian King jatkaa kertomalla lisää niistä monista 

surkuhupaisista uskomuksista, joita hän pienenä poikana piti sinisilmäisesti tosina. Selviää myös, 
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ettei tuo piirre ole hävinnyt aikuisiänkään myötä. Hieman myöhemmin King kirjoittaa vielä 

mielikuvituksensa pelastavasta voimasta, jonka on senkin itse kokenut, ja toteaa olevansa iloinen, 

jos sen ovat hänen avullaan kokeneet myös muut: 

 

I can only speak from my own experience, of course, but for me, the imagination which so often 

kept me awake and in terror as a child has seen me through some terrible bouts of stark raving 

reality as an adult. If the stories which have resulted from that imagination have done the same 

for some of the people who’ve read them, then I’m perfectly happy and perfectly satisfied – –. 

(ND, 7.) 

 

Loppusanoissa sympaattista kuvaa luovat kirjailijasta esimerkiksi jotkin kiitokset. From a Buick 

8:ssä King kertoo Pennsylvanian poliiseja tavatessaan tulleensa kohdelluksi ystävän lailla. Lisäksi 

hän kertoo kiitollisena, ettei kukaan liikkunut liian nopeasti, kun hän tuohon aikaan nilkutti vielä 

onnettomuuden jäljiltä yhden kainalosauvan varassa. (FB8, 404.)  

 

Myötätuntoa herättävät katkelmat Kingistä ja hänen elämästään johtavat mahdollisesti myös 

suopean suhtautumisen muodostumiseen kirjailijasta. Vaikuttamisen kohteena ovat siis tässä 

tapauksessa lukijan tunteet. Väittäisin myös, että kun kirjailijasta ajatellaan hyvää, päätekstiinkin 

saatetaan asennoitua pehmeämmin – esipuheen ollessa kyseessä kohde on käsillä oleva pääteksti, 

loppusanojen tapauksessa lähinnä tulevat päätekstit. Emme voi tietää, kuinka moni näistä 

esimerkeistä on kirjoitettu lukijan myötätunto tietoisesti tähtäimessä, ei välttämättä yhtäkään. 

Selvää joka tapauksessa on, että monet niistä saavat sen heräämään. 

 

 

3.2.6 Ilmapiiri 

 
Viimeiseksi vaikuttamisen keinoksi Kingin esipuheissa ja saatteissa katson niiden yleisen 

ilmapiirin, joka on usein rento, välitön ja toverillinen. Huumorilla ja muilla letkautuksilla on tässä 

kiistatta osansa. Night Shiftin johdannossa King puhuu itsestään ja lännensarjoja kirjoittavasta Louis 

L’Amourista: ”Louis L’Amour’s ’obsession’ centres on the history of the American West; I tend 

more toward things that slither by starlight. He writes Westerns; I write fearsomes. We’re both a 

little bit nuts.” (NS, xiv.) 
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Skeleton Crew’n esipuheen alussa King kertoo sananvaihdostaan erään ”ystävänsä” kanssa. Mies oli 

nälvinyt ja hiillostanut Kingiä hänen novelliensa tuotoista, jotka katsoi mitättömiksi kirjailijan 

romaanituottoihin verrattuina, kutsunut häntä epämieluisalla lempinimellä ja kysellyt vielä lopuksi 

lisää olutta sitä kuitenkaan saamatta. Dialogin päätteeksi King kertoo lukijalle hieman 

käärmeissään, mutta selvästi pilke silmäkulmassa: 

 

I’m going to send goodbuddy Wyatt a copy of this book with a little note. The note will say: I 

am not going to tell you how much I was paid for this book, but I’ll tell you this, Wyatt: my total 

take on ’Word Processor of the Gods’ – net – is now just over twenty-three hundred dollars, not 

even counting the 769.50 dollars you hee-hawed so over at my house at the lake. I will sign the 

note Steve-O and add a PS: There really was more beer in the fridge, and I drank it myself after 

you were gone that day. 

That ought to fix him. (SC, 19.) 

 

Novellinkirjoittamisen vaikeudesta kertoessaan King toteaa yhdeksi ongelmakseen niiden 

paisumisen ja letkauttaa: “– – (I have a real problem with bloat – I write like fat ladies diet)” (SC, 

22). Saman johdannon lopussa hän vielä tokaisee, ennen kuin kehottaa lukijaa tarttumaan 

käsipuolestaan: “Okay – commercial’s over” (SC, 23). 

 

King käyttää paljon myös puhekieltä, karkeaakin sellaista. Senkin kautta hän tuntuu viestivän 

lukijalle, että turhan hienostelun ja kaunopuheisuuden voi unohtaa, sillä vanhoja tuttujahan tässä 

ollaan. Puhekielen voisi nähdä tekstissä eräänlaisena hienosäätönä, joka muiden osatekijöiden 

ohella auttaa tuomaan Kingin letkeää persoonaa esille. Sceleton Crew’n lopussa, käytyään hetken 

läpi kiitososuutta, King pamauttaa: ”This is starting to sound like an Academy Awards acceptance 

speech, but fuck it” (SC, 22). Nightmares and Dreamscapesin alkusanoissa King puolestaan puhuu 

kirjasarjasta Ripley’s Believe It or Not! ja sanoo sanottavansa todellisuudesta: ”Well, as far as I’m 

concerned, reality can go take a flying fuck at a rolling doughnut” (ND, 4). 

 

Loppusanojen puolella King löytää huumoria esimerkiksi From a Buick 8:n saatteessa 

kuvaamastaan omasta täpärästä tilanteestaan, josta itse kirja sai lopulta alkunsa. Näin King aloittaa 

tekstin:  

 

I’ve had ideas fall into my lap from time to time – I suppose this is true of any writer – but 

From a Buick 8 was almost comically the reverse: a case of me falling into the lap of an idea. 

That’s worth a note, I think. (FB8, 401.) 
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Full Dark, No Starsin saatteessa hän puolestaan kirjoittaa eräästä taukopaikasta, jolle kertoo 

itseironisesti pysähtyneensä ”tyypilliselle Steve Kingin terveysaterialle, limsalle ja suklaapatukalle” 

(FDNS, 339). 

 

Myöskään puhekieli ei ole kadonnut loppusanoista mihinkään. Saatteissaan teoksiin Doctor Sleep ja 

From a Buick 8 King käyttää ilmauksia kuten: ”– – scared the bejeezus out of them” (DS, 483), ”– – 

a kickass story” (DS, 484), sekä: ”– – went on my ass – –” (FB8, 403). ”Yo, Chris” (DS, 484) hän 

lisäksi huikkaa kiittäessään ystäväänsä. 

 

Välitön ilmapiiri luo tietysti myös hyvää pohjaa suhteen rakentamiselle, mikä puolestaan edesauttaa 

lukijan suopeaa suhtautumista kirjailijaan. Näen kuitenkin, että kyse on kokonaisvaltaisemmasta 

panostuksesta lukijan viihtymiseen. Ilmapiirillä pyritään siihen, että hän tuntee olonsa aina 

kotoisaksi ja rennoksi Kingin esipuheiden ja saatteiden parissa, mikä tietysti on eduksi ja perustaa 

periaatteessa kaikelle, mitä kirjailija tahtoo lukijalleen sanoa.  

 

 

3.3 Esipuheen suosion syistä 
 

Genetten mukaan saatesanoja on ilmestynyt silmiinpistävän vähän verrattuna esipuheisiin (1997, 

237). Kuten mainittua, tilanne on tämä myös Kingin kohdalla. Myös sisältö osoittautui saatteissa 

vaatimattomammaksi. Läpi luvun 3.1 kävi ilmi, ettei hän tunnu pitävän niitä itselleen läheskään 

samanlaisena temmellyskenttänä kuin esipuheita. Vahvistusta tähän saimme sitä seuranneesta 

luvusta, jossa havaitsimme, että loppusanat ovat esipuheita selkeästi maltillisempia niin kirjailija-

lukija-suhteen luomisen kuin lukijaan vaikuttamisenkin osalta.  

 

Loppusanojen vähäinen suosio kirjailijoiden keskuudessa on ensialkuun jossain määrin 

hämmentävä. Esipuhe nimittäin käsittelee etukäteen tekstiä, johon lukija ei vielä ole itse tutustunut, 

mikä taas johtaa usein siihen, että lukija lukee ensin päätekstin ja vasta sitten esipuheen (Genette 

1997, 237). Kaiken järjen mukaan kirjailijoiden voisi siis olettaa suosivan saatesanoja (Genette 

1997, 237). Miksi näin ei kuitenkaan ole? 
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Yksi syy Kingin loppusanojen vaatimattomampaan luonteeseen saattaa olla siinä, ettei kirjailija 

tahdo enää kuormittaa juuri päätekstin läpi kahlannutta uupunutta lukijaa, vaan tarjota kevyen 

laskun takaisin todellisuuteen. Viettelevyyttä ei ole havaittavissa yhdessäkään kolmesta saatteesta, 

mikä ehkä myös liittyy osittain siihen, ettei tarkoitus ole enää kiihdyttää vauhtia vaan tasaannuttaa 

sitä. Toisaalta voidaan ajatella, ettei kirjailija panosta loppusanoihin samalla tavalla kuin 

johdantoihin, koska ei niiden sijainnista johtuen usko niiden toimivan enää yhtä tehokkaasti. Tästä 

syystä hän myös ehkä jättää saatteen monessa tapauksessa kokonaan kirjoittamatta. 

 

Myös Genette uskoo selitykseen tehottomuudesta. Siinä missä saatesanat ovat toki lukijan kannalta 

kätevämpi ratkaisu, kirjailijalle niistä ei ole enää juuri hyötyä. Esipuheella on nimittäin Genetten 

mukaan mahdollisuus pitää kiinni lukijan mielenkiinnosta ja ohjata häntä, mutta saatesanat eivät 

enää tähän kykene. Jos lukijalla ei ole kiinnostusta lukea teosta ollenkaan, loppusanat jäävät tyystin 

toimettomiksi, ja jos lukeminen tapahtuu tavalla, jonka kirjailija katsoo vääräksi, on sitä turha alkaa 

enää jälkikäteen oikomaan. Moni kirjailija kokee esipuheet vaivaannuttaviksi, mutta niiden hyvät 

puolet ajavat silti saatesanojen ohi. (Genette 1997, 238–239.)  
 

 

 

4 Lopuksi  
 

Tässä tutkielmassa olen pureutunut kirjailija Stephen Kingin seitsemään esipuheeseen ja 

saatesanaan, jotka ovat ilmestyneet osana Kingin neljää novellikokoelmaa, kahta romaania sekä 

yhtä pienoisromaanikokoelmaan. Taustana tutkimuksessani olen käyttänyt Gérard Genetten teoriaa 

parateksteistä eli kynnysteksteistä. Olen avannut ja analysoinut Kingin johdantoja ja saatteita niissä 

esiintyvien erilaisten tehtävien kautta, joita ovat kiittäminen, teoksen korkealle arvottaminen ja 

vilpittömyys sekä suhde ja vaikuttaminen lukijaan. Kolme ensimmäistä Genette on nostanut 

huomioitavaksi jo aikoinaan omassa tutkimuksessaan käsitellessään esipuheiden tehtäviä yleisesti. 

Kaksi jälkimmäistä ja niiden kuusi alatehtävää ovat puolestaan sellaisia elementtejä, jotka olen itse 

Kingin tekstejä tarkastellessani katsonut päteviksi alku- ja loppusanojen tehtäviksi, mutta joita 

Genette ei ole aiemmin maininnut. Genetten parateksti-teoria toimi siis oivallisena tukena 

tutkimukselleni, mutta antoi myös tilaa teorian laajentamiselle ja sen näkemyksistä poikkeamiselle. 
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Tehtävien esittelyn ja analyysin välityksellä olen pyrkinyt osoittamaan sen, kuinka ovelasti 

kirjailijan on mahdollista kietoa lukija pikkusormensa ympärille tai muilla tavoin vaikuttaa häneen  

– eritoten esipuheen avulla. Alkusanat ovat täynnä sellaisia tahallisia tai tahattomia keinoja, joilla 

lukija voidaan saada viihtymään kynnystekstin parissa mahdollisimman hyvin sekä suhtautumaan 

positiivisemmin niin kirjailijaan kuin myös todennäköisesti itse päätekstiin.  

 

Myöskään joitakin samoja tehtäviä esipuheen kanssa jakavaa saatetta ei pidä unohtaa tai aliarvioida, 

kuten aiemmin on tunnuttu tehtävän. Kingiltä valitsin tähän tutkielmaan kolme kyseisen 

peritekstityypin edustajaa. Esipuhe on kieltämättä näistä kahdesta kynnystekstistä monella tapaa 

kirjailijan kannalta toimivampi, kuten vielä alaluvussa 3.3 toin esille, mutta siitä huolimatta 

loppusanatkin ovat tärkeässä asemassa jättäessään hyvästit lukijalle. Richardson (2008, 40) 

kirjoittaa, että harvalla niistä monista elementeistä, jotka muovaavat lukijan odotuksia tekstistä 

ennen kuin hän tarttuu itse teokseen, on sellaista välitöntä valtaa vaikuttaa lukukokemukseen, kuin 

alkusanoilla ja saatteilla, jotka ovat kiinteästi sidoksissa päätekstiin. Loppusanat eivät ehkä enää 

kykene vaikuttamaan näkemykseen päätekstistä, mutta ne eivät silti missään nimessä ole täysin 

merkityksetön osa teoksen kokonaisuutta.  

 

Keskinen (1993, 155) toteaa, että ”Vain ollessaan erikoisen silmiinpistävä 

epäkonventionaalisuuttaan tai koristeellisuuttaan peritekstuaalinen kehys suuntaa huomion – jonka 

sen pitäisi – – ohjata itse teokseen – itseensä ja harhauttaa näin lukijan (oletetusta) pääasiasta”. En 

sanoisi, että Kingin esipuheissa ja loppusanoissa on kyse aivan näin radikaalista ilmiöstä, mutta 

lähellä saatetaan olla. Kingin kynnystekstit ovat omalaatuisia niin kielenkäyttöineen kuin usein 

myös sisältöineen ja voihan olla, että ne toisinaan vangitsevat lukijan mielenkiinnon aivan yhtä 

tehokkaasti kuin varsinainen pääteksti. 

 

Jatkossa olisi mielenkiintoista kartoittaa Kingin esipuheita ja saatesanoja laajemminkin ja selvittää, 

kuinka tiuhaan tässä tutkielmassa esitetyt tehtävät niissä oikeastaan esiintyvät sekä millaisia muita 

tavoitteita niissä on mahdollisesti havaittavissa. Myös esimerkiksi jonkinlainen reseptiotutkimus 

koskien Kingin alku- ja loppusanoja tai näitä tekstityyppejä yleisemmin voisi olla paikallaan.  

 

Vaikka esipuheita ja aavistuksen verran myös saatesanoja on tutkittu aiemminkin, ne ovat 

mielestäni vieläkin jossain määrin suurelle yleisölle näkymättömiä. Tämän tutkielman myötä 

toivon, että näihin ainutlaatuisiin tekstityyppeihin kiinnitettäisiin yhä enemmän huomiota. 
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