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OTTAEN huomioon mistä Stephen Kingin Musta torni -sarja aikanaan lähti liikkeelle, on kirjailija
King onnistunut megaluokan projektissaan erinomaisesti. Vaan kuluipa sen toteuttamiseenkin aikaa
yli 30 vuotta. Musta torni-sarja on ollut Kingin omien sanojen mukaan hänen kunnianhimoisin
luomuksensa, hänen oma Taru sormusten herrasta, jota kohti hän on vuosikausia vaeltanut –
enemmän ja vähemmän selvinpäin. Tai ehkäpä voisi sanoa "elämästä humaltuneena". Hienoa on se,
että on Kingin 'vaikuttavien' tai 'päihdyttävien' aineiden käyttöhistoria kuinka pitkä ja laaja tahansa,
on hän siitä huolimatta (tai ehkäpä juuri siitä johtuen) vihdoin ja viimein saanut Musta torni –
projektinsa onnistuneesti päätökseen. Projektin, joka on saavuttanut monta uskollista lukijaa ympäri
maailmaa.
Vaikka kauhukirjallisuus on se, mistä Stephen King pääasiassa ja parhaiten tunnetaan,
Musta torni-sarja on kuitenkin aivan muuta. Sarjaa on näin yhdeltä istumalta erittäin vaikea
luokitella tiettyyn kirjallisuuden lajityyppiin kuuluvaksi. Itseasiassa yhteen kategoriaan luokittelu ei
edes onnistu, koska sarjan eeppiseen rakenteeseen yhdistyy piirteitä niin lännenkirjallisuudesta,
fantasiakirjallisuudesta kuin seikkailu- ja kauhukirjallisuudestakin. Vaan eipä lajityyppeihin
luokittelulla juuri ole virkaa sarjan olemusta pohdittaessa: 'sekalaisista geeneistään' huolimatta
Musta torni hämmentää, koskettaa ja kutsuu lukijaa kulkemaan Roland Deschainin, Gileadin
revolverimiesten viimeisen edustajan mukana maailmasta toiseen.
Sarja on mahtava, niin pituutensa kuin sisältönsäkin osalta. Tarinan ydin rakentuu Rolandin
ympärille – revolverimies vaeltaa omituisessa ja pelottavassa Keski-Maailmassa etsimässä syytä
maailmansa rappioon. Tämän ytimen ympärille kietoutuu vähitellen monimutkainen tarinakudos,
joka sisältää aineksia moneen lähtöön. Jos määritelmiä kuitenkin pitää miettiä, ehkä Musta torni sarjaa voisi kutsua aikuisille suunnatuksi (jopa post)moderniksi fantasiakirjallisuudeksi.
Postmodernistiset ainekset tosin ilmenevät paremmin sarjan myöhemmissä osissa, esimerkiksi
osassa 6, Song of Susannah. Koko tarinaan pätee se, että siinä toteutuu perinpohjaisella tavalla
fantasiakirjallisuudelle tyypillinen rakenne questista eli etsintäretkestä.

Sarjan ensimmäinen osa Revolverimies paljastaa vain vilauksen siitä, mitä myöhemmät osat
tarjoavat. Alkuperäinen tarina on sekava ja aivan liian lyhyt kertomus revolverimiehestä, joka
vaeltaa aavikolla mustiin pukeutuneen miehen perässä salaperäistä Mustaa tornia etsien. Tarina
alkaa keskeltä ja päättyy kesken kaiken kuin seinään. Kirjan luettuaan lukija jää äimistelemään
lukemaansa kysymysmerkit mielessään: Roland ja hänen epätoivoinen etsintäretkensä esitellään
lukijalle, mutta juuri kun tarina alkaa muuttua kiinnostavaksi, se kiskaistaan nenän edestä pois.
Selvää on vain se, että revolverimies vaeltaa aavikolla mustiin pukeutuneen miehen perässä.
Hänen nimensä on Roland, mutta kuka hän varsinaisesti on ja mistä hän tulee jää suurimmaksi
osaksi pimentoon. Lisäksi tarinasta käy erittäin selvästi ilmi, että ainoa mikä Rolandille on tärkeää,
on Musta torni ja mies, jota hän seuraa henkensä kaupalla. Tätä ilmentää erinomaisesti Jaken
henkilöhahmo: Roland on löytänyt pojan – lapsen – aavikolla sijaitsevalta väliasemalta ja ottanut
hänet matkakumppanikseen. Kuitenkin Roland antaa pojan lopulta jäädä Mustan tornin etsinnän
jalkoihin, tornin löytääkseen Roland on valmis uhraamaan kaiken. Ja kun Jake putoaa, Roland antaa
hänen pudota.
King aloitti Musta torni-sarjan kirjoittamisen jo 1970-luvulla. Aloittaessaan hän ei vain
tiennyt kuinka laaja kirjoitusprojektista tulisi. Sarjan ensimmäinen osa, The Gunslinger ilmestyi
vuonna 1982, ja suomennettiin 1992 Mustan tornin nimellä. Vuonna 2003 julkaistu tarinan
uudempi versio on Kingin uudelleen muokkaama, King on perusteellisesti käynyt lävitse koko
tarinan, jopa lisäten siihen muutamia lukuja. Nyt Revolverimiehen nimellä ilmestynyt ensimmäisen
osan uusintapainos saattaa olla sarjaa entuudestaan tuntemattomalle lukijalle jonkin verran
helpommin lähestyttävä kuin Book Studion Mustan tornin nimellä julkaisema laitos.
Toinen osa Kolme korttia pakasta kehittelee tarinaa erittäin kiinnostavaan suuntaan.
Henkilöhahmoille ja etenkin itse tarinalle annetaan tilaa kehittyä – Rolandin kumppaniksi saapuu
kaksi uutta ja kiinnostavaa päähenkilöä: Eddie Dean ja Odetta Susannah Holmes. Asioita mutkistaa
se, että Odettan sisällä vaikuttaa elävän toinenkin nainen – pahantahtoinen ja pahansisuinen Detta
Walker, joka mieluiten tahtoisi nähdä Rolandin ja Eddien päät vadilla. Kolme korttia pakasta
keskittyy Rolandin kumppaneiden saapumiseen Keski-Maailmaan – Eddie Deanin sopeutumiseen ja
Odetta-Detta –kaksikon kamppailuun yhden kehon hallinnasta. Kaiken keskellä vakavasti
haavoittunut Roland kamppailee elämästään yrittäessään vetää Eddietä ja Odettaa omaan
maailmaansa.
Toisessa osassa fantastiset elementit tulevat voimakkaasti esille. Roland vaeltaa eri
maailmoiden ja eri aikojen välillä – hän löytää omasta maailmastaan ovia, jotka johtavat Eddien ja
Susannahin maailmoihin. Kuten omassa maailmassammekin, fantasiakirjallisuudessa ovet ovat
yleinen keino siirtyä paikasta toiseen – tai lähinnä maailmasta toiseen. Ovien kautta Roland "vetää"
ihmisiä maailmaansa kuin kortteja pakasta ja yrittää samalla pelastaa oman henkensä.
Sarjan kolmas osa Joutomaa jatkaa tarinaa suoraan siitä mihin se toisessa osassa päättyi.
Rolandin, Eddien ja Susannahin – Odetta Holmesin ja Detta Walkerin persoonallisuuksista syntynyt
henkilö Susannah Dean – matka kohti Mustaa tornia jatkuu. Roland on aloittanut sekä Eddien että
Susannahin kouluttamisen revolverimiehiksi, ja pian käy ilmi, että koulutus on enemmän kuin
tarpeen. Myös huolenaiheita riittää, yhtenä suurimpana Susannahin ja Eddien pelko siitä, että
Roland on tulossa hulluksi. Sillä niin kummallinen kuin Rolandin maailma onkin, ei sielläkään ole
hyvä merkki, jos ihminen kuulee ääniä päässään.
Tarinan edetessä käy ilmi, että Rolandin äänet liittyvät sarjan ensimmäisessä osassa
esiteltyyn henkilöhahmoon Jake Chambersiin. Roland antoi Jaken pudota kuolemaan, teko joka

painaa häntä edelleen. Mutta nyt Roland ei ole enää edes varma onko Jake käynyt hänen
maailmassaan lainkaan vai onko hän vain kuvitellut kaiken, kuten äänet hänen päässään väittävät.
1970-luvun New Yorkissa Jake miettii samaa, äänet Jaken päässä ajavat poikaa hulluuden partaalle.
Mutta Eddiellä on jotakin mielessään, jotakin joka onnistuessaan saisi äänet vaikenemaan sekä
Rolandin että Jaken päässä. Käy ilmeiseksi, että revolverimiehellä on mahdollisuus saada uusi
tilaisuus Jaken kanssa: poika tajuaa olevansa kuollut ja pyrkii kohti Keski-Maailmaa, joka vetää
häntä magneetin tavoin puoleensa. Ja kaiken keskellä on Eddie, jonka on voitettava itsensä, jotta
Jake Chambers voi ylittää maailmojen välisen rajan.
Jaken saapuminen täydentää kohtalon myötä yhteen sitoutuneiden matkalaisten ryhmän, jota
myös ka-tetiksi kutsutaan. Jaken myötä ka-tetiin lyöttäytyy mäyräkarhu, henkilöhahmo josta tulee
tärkeä kumppani etenkin Jakelle, mutta myöhemmin myös olennainen osa itse tarinaa. Oi, jota myös
mäyriäiseksi kutsutaan, on vanhan maailman jäänne, olento joka muistuttaa mäyrän ja pesukarhun
sekoitusta. Sillä erotuksella, että tämä olento osaa myös ajatella ja puhua.
Kolmas osa täydentää tarinaa Rolandin matkakumppaneiden kautta, kumppaneiden, joista
Roland alkaa saman tien leipoa revolverimiehiä. Rolandin koulutuksen lisäksi kumppaneiden katetia vahvistavat matkan koetukset, jotka ovat vasta edessä – horisontissa häämöttää Ludin
kaupunki ja painajaismainen juna nimeltä Blaine. Ikävää kolmannessa osassa (ensimmäisen ja
toisen osan tapaan) on kirjan päätös, täydellinen cliff hanger, joka jättää lukijan puremaan kynsiään.
Sarjan neljäs osa Velho tarjoaa vihdoin vastauksia moniin kysymyksiin, etenkin niihin jotka
koskevat Rolandia ja tämän menneisyyttä. Revolverimiehen kumppanit ovat pitkään odottaneet
kuulevansa Rolandin tarinan, ja Velho kertookin pääasiassa Rolandin omasta historiasta: tämän
nuoruusvuosien kumppaneista ja nuoruuden rakkaudesta Susan Delgadosta. Ka-tetin matka
pysähtyy yhden pitkän yön ajaksi, kun Roland kertoo tarinaa nuotion äärellä, ja lukija aloittaessa
matkan menneisyyteen. Velhossa matka kohti tornia ei etene kovin nopeasti, mutta matkaa edeltävät
taustat kertovat lukijalle Rolandista ja hänen etsintäretkestään sitäkin enemmän.
Velho on eräänlainen vedenjakaja siinä mielessä, että toisin kuin sarjan muissa osissa,
kertomus rakentuu pääasiassa menneisyyden tapahtumille. Rolandin historian kautta varsinainen
tarina täydentyy ja hakee muotoaan. Niin lukijaa kuin Rolandin kumppaneitakin on jo pitkään
kiinnostanut kuka revolverimies oikein on ja mistä hän tulee – molemmat seikkoja, joista on tähän
mennessä saatu vain viitteitä. Nyt tarina keskittyy nimenomaan Rolandiin, tämän nuoruusvuosien
kumppaneihin ja muihin revolverimiehiin – jossakin mielessä perimmäiseen kysymykseen 'mistä
kaikki alkoi'. Selväksi käy etenkin se, että Mustaa tornia uhkaava vaara tulee kaukaa, ja Rolandin
kohtalo on sidottu tornin kohtaloon niin hyvässä kuin pahassa – molemmat tulevat kaatumaan,
mikäli tornia murtavia voimia ei jollakin ihmeellisellä tavalla voida pysäyttää. Rolandin
henkilökohtaisen historian kautta Velho pysäyttää matkan kohti Mustaa tornia hetkeksi puoliväliin,
sillä Rolandin tarinan jälkeen tulevissa sarjan muissa osissa vaellus kohti Mustaa tornia lähestyy jo
jossakin määrin päätepistettään.
Kevääseen 2005 mennessä sarjan kaikki seitsemän osaa ovat ilmestyneet alkukielellä
englanniksi, ja lokakuussa 2005 ilmestyy suomeksi viides osa Callan sudet. Kaiken kaikkiaan King
on tehnyt valtavan työn sarjaa luodessaan ja kirjoittaessaan. Itse hän on väittänyt, että tarina on
syntynyt sitä mukaa kun hän on sitä kirjoittanut. Piti väite paikkansa tai ei, tarinassa on välillä
aistittavissa haparointia, ikään kuin sitä ei olisi mietitty loppuun asti. Etenkin ensimmäinen osa
vaikuttaa hyvin keskeneräiseltä, vielä siihen tehtyjen muutosten jälkeenkin. Matka kohti Mustaa
tornia on kuitenkin pitkä, ja tämän kokoisessa tarinassa pienet haparoinnit jäävät helposti ison

kokonaisuuden jalkoihin. Pääasiassa tarina on onnistunut, ainakin se pitää lukijan otteessaan
loppuun saakka.
Ärsyttävää on kuitenkin se, kuinka useat sarjan kirjoista päättyvät cliff hangeriin, loppuvat
kesken kaiken ja jättävät lukijan roikkumaan tyhjän päälle. Etenkin Joutomaan kohdalla tämä kävi
hermon päälle – tarina jäi 1990-luvun alussa ikävällä tavalla kesken, kun King makasi sairaalassa
auto-onnettomuudesta pahasti loukkaantuneena. Pitkään näyttikin siltä, että hän ei pystyisi
saattamaan työtään loppuun asti. Mutta loppu hyvin, kaikki paremmin. Nyt tarina on valmis
viimeistä osaa myöten, ja vahvasti näyttää myös siltä, että siitä saadaan nauttia kokonaisuudessaan
suomen kielellä. Onkin hienoa, että Tammi on tarttunut siihen, mikä Book Studiolta jäi – voi sanoa,
että olisi ollut hulluutta olla tarttumatta tähän, onhan Mustasta tornista ainakin muualla maailmassa
tullut varsinainen myyntitykki. Kuinka sarjan Suomessa käy, aika näyttää.
Teosten suomennokset ovat erinomaisia. Lisäksi kovakantiset teokset ovat kuvitettuja –
jokaisen osan kuvitus on eri taiteilijan työtä.

