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Luin tuossa erään käsikirjoituksen, josta piti kirjoittaa lausunto. Haastava ja mielenkiintoinen teksti, 
jonka kääntämistä suosittelin tietyin varauksin: järkytyin tekstin lähtöasetelman raakuudesta. 
Kuinka nuorille lukijoille voidaan suunnata kertomus, joka rakentuu ajatukselle siitä, että lapset 
laitetaan kilpailuun, jossa voittajan palkintona on oma elämä? Kilpailun ideana on se, että kilpailijat 
kilpailevat ravinnosta ja varusteista sekä pääpalkinnosta eli hengissä selviytymisestä tappamalla 
toisiaan. Kirjan päähenkilö on teini-ikäinen tyttö, joka näkökulmasta tarinaa kerrotaan. Tämä oli 
vähän niin kuin Goldingin Kärpästen herra, mutta suunnattu lapsille ja nuorille.  

Olen muutaman viime vuoden aikana pannut merkille, kuinka tieteis- ja fantasiakirjallisuuden 
saralla on tapahtunut muutoksia "julmempaan suuntaan" sekä lasten ja nuorten että aikuisten 
kirjallisuuden puolella: tarinat kertovat tulevaisuuden yhteiskunnista, joissa on tapahtunut jokin 
mullistus, ja yhteiskunta on taantunut sekä teknologisesti. Mm. Kariston julkaisema Philip Reeven 
Nälkäisten kaupunkien kronikat, josta on itseasiassa tullut jo neliosainen sarja, edustaa tällaista 
kehitystä. Sarjan ensimmäinen osa Kävelevät koneet osui ja upposi aikanaan kolahduksen kanssa, 
mutta jatko-osien ilmestyessä aloin tosissaan miettiä lajityypin kehitystä: se raakuus, mikä tarinassa 
tulee esille, tekee siitä hämmentävän. Niin hämmentävän, että aikanaan mietin Kävelevien koneiden 
kohdalla onko tämä tieteiskirjallisuutta lainkaan. Periaatteessa on, mm. kuvaus tulevaisuuden 
maailmasta sekä teknologiapainotteisuus, mutta ennen kaikkea juuri se, että asioita kuvataan jonkun 
tai joidenkin marginaalissa olevien henkilöhahmojen kautta, ovat seikkoja jotka täyttävät joitakin 
tieteiskirjallisuuden peruskriteereistä. Raakuus on kuitenkin jotakin, jota on vaikea mieltää 
tieteiskirjallisuudelle tyypilliseksi piirteeksi, etenkään lasten ja nuorten kirjallisuudessa. Sen vuoksi 
tulinkin aikanaan Käveleviä koneita käsittelevässä arviossa lausahtaneeksi, että Reeve on luomassa 
jotakin uutta, ja pidän tästä näkökulmasta kiinni edelleen. Etenkin nyt kun olen nähnyt, että 
tällainen suuntaus on ilmeisesti voimistumassa sekä fantasian että tieteiskirjallisuuden saralla. 

Lasten ja nuorten fantasiakirjallisuudesta tulevat mieleen Potterit, joiden myöhemmissä osissa, 
sanoisin osasta kolme lähtien, on selkeästi havaittavissa piirteitä siitä, että kerronta siirtyy 
synkempään ja synkempään suuntaan. Viimeisessä osassa meininki on jo aika raakaa. Okei, jos 
kaivetaan iän ikuinen Tolkien esille, ja mietitään Sormusten herraa, eipä sekään mitään puistossa 
kävely –tarinaa edusta. Sauron on raaka ja julma hallitsija, joka edustaa kaikkea pimeyttä sen 
pahimmissa muodoissa. Rohkeat sankarit kävelevät surman suuhun kaikkia mahdollisuuksia 
uhmaten, ja selviävät hengissä. Mutta Sormusten herrassa on se piirre, että kerronta on 
koristeellista, voisi sanoa jopa "romantisoitua". Kuolemalla ei mässäillä tai kauheuksiin ei jäädä 
vellomaan. Asioiden synkkyyttä ei esitellä lukijalle kaikkein realistisimmalla tavalla. Olen kuullut, 
että monille esim. TSH:n filmatisoinnit olivat järkytys, koska niissä oli niin paljon väkivaltaa. No 
onhan niissä paljon väkivaltaa, koska kirjassakin on paljon väkivaltaa, mutta ero on juuri siinä, 
millä tavalla asiat kirjassa esitetään lukijalle, ja millä tavalla ne ovat elokuvissa esitelty katsojille. 
Kirjassa synkät asiat esitetään verhotummin, samoin kuin romanttisetkin asiat. Aragornin rakkautta 
haltianeitoon kuvataan kirjassa loppujen lopuksi hyvin peitellysti. Kuten kuvataan kaikkea 
tappamista ja julmuuksiakin.  

George R. R. Martinin saaga A Song of Ice and Fire, joka on käsittääkseni kirjoitettu enemmän 
aikuisille kuinka lapsille ja nuorille, edustaa konkreettista muutoksen tuojaa fantasiakirjallisuuden 
kentällä. Kustannusosakeyhtiö Kirjava on suomentanut Martinin sarjaa, josta on tähän mennessä 
ilmestynyt neljä englannin kielistä teosta. Pidän Martinin saagasta, mutta jouduin kyllä monta 
kertaa nieleksimään sitä lukiessani: tarina on aivan mielettömän raaka. Henkilöhahmoja tapetaan 
tuosta noin, päitä ja suolenpätkiä lentelee vähän väliä, eikä tappaminen ei rajoitu vain aikuisiin 
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miehiin. Naiset ja lapset ovat vaaravyöhykkeellä yhtä lailla. Lisäksi kuolleet kävelevät ja kaikkea 
muutakin karmeaa tapahtuu. Ja kaikesta tästä huolimatta tarina on hyvä! Lienen verenhimoinen 
tyyppi, huh. Erikoista oli myös se, että Martin ei lainkaan kaihda tappaa tarinan kannalta olennaisia 
henkilöhahmoja. Kokonaisuutta ajatellen Martinin saagassa on ikään kuin herännyt eloon 
muinaisten viikinkien valtakunnan meininki, jossa vallasta kilpailevat klaanit tuhosivat toisiaan 
häikäilemättä.  

Mainitsen Martinin kirjan lähinnä siksi, että hänen saagansa edustaa tähän mennessä raainta 
fantasiatekstiä jonka olen nähnyt, ja nyt kun sarjaa on suomennettu, en yhtään ihmettele vaikka 
lapset ja nuoretkin lukisivat tätä: Martin on erinomaisen hyvä tarinankertoja, ja tarina imaisee 
mukaansa välittömästi. Varmasti ne lapset ja nuoret jotka harrastavat fantasiaa, saavat tämänkin 
kirjan käsiinsä jossakin vaiheessa. 

Aikuisten oikeesti: en mielestäni ole moralisti, mutta kyllä minulla muutaman kerran nousi yskökset 
kurkkuun Martinin saagaa lukiessani. Pitää kyllä oikeasti miettiä, onko nuorison terveellistä lukea 
tällaisia tarinoita? Ja oikeasti ihmettelen, että mistä ja kuinka tällainen suuntaus on tullut ja päässyt 
juurtumaan lasten ja nuorten kirjallisuuden puolelle? Joskus kun tuntuu, että aikuistenkaan ei ole 
terveellisiä lukea "liian synkeitä" kirjoja. Luin teini-ikäisenä paljon aikuisille suunnattua 
tieteiskirjallisuutta, ja jossakin vaiheessa en enää pitänyt monien kirjojen synkeästä tunnelmasta 
maailmankuvasta – tulevaisuus kuvattiin monesti synkkänä ja masentavana asiana, jota vastaan ei 
aina voinut edes taistella.  

En tiedä onko tällä blogimerkinnällä loppujen lopuksi mitään pointtia. Yritän tässä kai lähinnä 
änkyttää jotakin sen tapaista, että tekstien väkivalta järkytti minua, ja että en ole lainkaan varma 
siitä, onko tällaisten tekstien lukeminen lapsille ja nuorille hyvästä. Huom.: tällä kommentilla 
viittaan tässä yhteydessä ainoastaan George R. R. Martinin em. saagaan, en Pottereihin tai Reeven 
teksteihin. Muut tässä mainitut tekstit eivät yllä väkivaltaisuudessaan lähellekään Martinin tekstien 
väkivaltaisuutta, vaikka niissäkin väkivaltaa esitetään. Alkuperäinen ajatukseni liittyi jotenkin myös 
mahdolliseen todellisuuden tajun himmentymiseen sekä käsitykseen sosiaalisten suhteiden 
muodostumisesta, mutta kadotin ajatuksen.  

Alkuperäiseen ajatukseen liittyi myös miete siitä, että saa nähdä mihin tällainen kehitys johtaa, 
millaisia tieteis- ja fantasiakirjoja lasten ja nuorten kirjallisuuden saralla jatkossa tulee ilmestymään. 
Odotan mielenkiinnolla Martinin saagalle jatkoa, etenkin sitä, mihin suuntaan mies tarinaa vie sen 
väkivaltaisuutta silmällä pitäen. 

 


