takaisin

PIMEÄN PELKO
Kansanrunousarkiston tutkimuskysely 2006
Pimeää voi pelätä monesta syystä. Olemme kiinnostuneita
kuulemaan näkemyksiäsi pimeästä ja sen herättämästä pelosta.
Ovatko pimeän pelon aiheet muuttuneet? Seuraava esimerkki
kuvaa kummitusjuttujen aiheuttamaa pimeän pelkoa:
" - - seurauksena silloin tällöin vierailujen aikana toistuvista
kummitusjuttujen kertomisista oli pimeän pelko. Kammottavaa
oli iltapimeällä mennä toimittamaan jotakin asiaa pimeälle
vinnille tai kellariin. Kummitus saattoi milloin tahansa ilmestyä
jostakin nurkasta. Tämä pimeän pelko kiusasi minua pitkälle
poikavuosiin saakka. Muistan vielä lyseon yläluokilla ollessani
kammonneeni syyspimeällä kulkea tietä kesäasunnoltamme
lähitaloon tuttavien poikien luo. Tie näet kulki ohi hautausmaan,
jonka vieressä oli leikkaushuone, missä toimitettiin kuolleena
tavattujen vainajien ruumiinavaukset. Joka hetki pelkäsin
valkokaapuisen haamun liitelevän vastaan." Nimimerkki V. A.,
Uusi Suomi 1944 (Lauri Simonsuuri: Kansa tarinoi. 1950.)
Oletko pelännyt pimeää?
Oletko itse pelännyt pimeää? Muistatko tapauksia tai
kertomuksia tapahtumista, jotka liittyvät pimeän pelkoon? Oletko
kuullut muilta, lapsilta tai aikuisilta, näistä kokemuksista?
Mikä pimeässä pelottaa?
Pelottaako itse pimeys vai se, mitä se voi kätkeä sisäänsä?
Olentoja, ihmisiä, esineitä...?
Mitä pimeän olennot ovat ja miten ne uhkaavat? Entä millaisissa
paikoissa olet pelännyt pimeää?
Kerro näistä tilanteista.
Onko suhtautumisesi pimeään muuttunut iän myötä?
Pelottiko pimeä lapsena enemmän kuin nykyään? Peloteltiinko
Sinua? Miten selvisit pelosta lapsena? Miten aikuiset
suhtautuivat? Muistatko keinoja pimeän pelon sietämiseksi?
Voiko pimeän pelosta päästä?
Pimeys nykypäivänä
Onko pimeys nykyään erilaista kuin ennen? Ovatko pimeään
kätkeytyvät uhkat toisenlaisia kuin ennen? Vaikuttaako nykyinen
valaistuksen lisääntyminen suhtautumiseesi pimeään?
Kirjoita vastauksesi
- tavallisille A4-arkeille vain toiselle puolelle. Jätä vasempaan
reunaan n. 4 cm tyhjää sitomista varten.
Kirjoita eri liuskalle taustatietosi
- nimi, osoite, puhelinnumero
- koulutus ja ammatti (myös entiset)

- syntymäaika ja -paikka
- allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto
talletetaan nimelläsi tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon.
Lähetä vastauksesi kevätpäiväntasaukseen 20.3.2006 mennessä
osoitteeseen
SKS, Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen keruu@finlit.fi. Kuoreen tai viestin
aihekenttään tunnus "Pimeän pelko". Vastaajille jaetaan
kirjapalkintoja.
Lisätiedot:
Irma-Riitta Järvinen, Kansanrunousarkisto, p. 0201 131 244,
sähköposti: irma-riitta.jarvinen@finlit.fi
Kaarina Koski, Helsingin yliopisto, p. 040-524 5924, sähköposti:
kakoski@mappi.helsinki.fi
Lämpimät kiitokset vastauksesta!

