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LÄNSIMAISEN FANTASIAN TRADITIO ANTIIKISTA
JA KESKIAJALTA 1900-LUVULLE

Fantasialla on pitkät ja monimuotoiset juuret. Tämän tiedostavat
kaikki asiaan tarkemmin perehtyneet, mutta juurien syvyydestä, ra-
kenteesta, muodosta ja sisällöstä ollaan useimmin erimielisiä. Kes-
keiset fantasiagenren teoreetikot, kuten Tzvetan Todorov, Rosema-
ry Jackson, Kathryn Hume, W. R. Irwin ja C. N. (Colin) Manlove,
kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että fantasia kertoo mahdottomasta,
kun taas sci eli tieteisktio on juurtunut nykyisen tieteellisen tie-
don valossa mahdolliseen tai yleiseen tieteelliseen tietoon pohjau-
tuvaan kuvitelmaan. Tästä eteenpäin tutkijat ovat kuitenkin erimie-
lisiä mitä erityisesti fantasia on. Tutkijat tuntuvat keskittyvän eri-
tyisesti 1800-luvulta alkavaan kehitykseen ja painottavan angloa-
merikkalaista kirjallisuuskenttää. (James & Mendlesohn 2012, 1.)
Tällaisissa asetelmissa painottuvat tietyt historialliset kehitykset

ja vaiheet, kuten romantiikan synnyttämä uusi kirjallisuus 1700-lu-
vun ja 1800-luvun taitteessa, niin sanottu viktoriaaninen fantasia
1800-luvun loppupuolella, lastenfantasian synty samalla ajalla sekä
viimein 1900-luvulla brittiläisten J. R. R. Tolkienin (1892‒1973) ja
C. S. Lewisin (1898‒1963) myötä niin sanotun nykyaikaisen an-
tasian nousu, jota tutkija Edward James (2012, 62) kutsuu ”genre-
fantasiaksi”. Englantilaisen koulukunnan varhaisimpana fantasia-
kirjailijana voidaan pitää tällöin John Drydenia (1631‒1700), jonka
kirjallisuudessa esiintyy myöhemmälle fantasialle ominainen ”kei-
jumainen tyyli” (airy way o writing) (Wolfe 2012, 8).
Länsimainen fantasiakirjallisuus katsoo usein taaksepäin ja suo-

rastaan ihailevasti antiikin ja keskiajan myyttiperinteeseen. Fan-
tasiassa on ollut tyypillistä puhua kuvitteellista keskiajasta (pseu-
dokeskiaika), menneistä sankareiden ajoista tai kuvitteellisesta
menneisyydestä. Fantasian historioissa on kuitenkin tapana lähteä
liikkeelle vasta 1800-luvulta painottaen tiettyjä käänteitä ja keskei-
siä vaikuttajia, jolloin tämän fantasiakirjallisuuden ihaileman men-
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neen länsimaisen myyttiperinteen juuret saattavat jäädä huomioi-
matta. Tällaisia yhteyksiä ovat keskeisesti etenkin antiikin ja juu-
talais-kristillisen Lähi-idän sankaritarinat ja seikkailukertomukset,
keskiajan romanssin perinne sekä uuden ajan mielikuvituksellinen
kirjallisuus, jota edustavat tutuimpina esimerkkeinä Edmund Spen-
serin (1553‒1599) eeppinen haltiarunoelma The Faerie Queene
(1590) tai William Shakespearen (1564‒1616) lukuisat antastiset
näytelmät, kuten Kesäyön unelma (A Midsummer’s Night Dream,
n. 1595) ja Myrsky (The Tempest, n. 1611) keijuineen ja peikkoi-
neen sekä Macbeth (1606) noitineen ja liikkuvine puineen tai Sir
Thomas Maloryn kuningas Arthuriin liittyvien tarinoiden kokoel-
ma Pyöreän pöydän ritarit (Le Morte d’Arthur, n. 1485), joka po-
pularisoi menestyksekkäästi Geoffrey of Monmouthin De gestis
Britonum (1136, myöh. The History o the Kings o Britain) pseu-
dohistoriallisen dokumentin esittämää kuningas Arthurin legendaa.
Tämä alkuluku fantasian historialle valottaa, kuinka fantasian

1800- ja 1900-lukulainen länsimainen keskeinen syntypiste oli
taaksepäin katsovaa ja takautuvasti antiikin ja keskiajan myyttipe-
rinteestä ammentavaa. Pyrkimys ei ole vain pudotella lukijalle ni-
miä halki historian vaan osoittaa keskeisiä vaikuttajia nykypäivän
fantasian keskeisille teoksille. Toisaalta on huomioitava, että tra-
dition vaikutus on kiistatonta ja tulee meille tutuksi jopa tiedosta-
matta representaatioiden eli uudelleenesittämisten ja -kuvaamisten
kautta. Toisaalta länsimaisen kulttuurin myyttiperintö myös uusiu-
tuu jokaisen uuden sukupolven ja uuden lukija- sekä katselijakun-
nan kautta. Useat tutkijat ajattelevat, että myyttien arkkityypit, ta-
rinoiden perusainekset ja narratiiviset keinot ovat aina tiedostaen
tai tiedostamatta kierrätettyjä (ks. Abrams 1975; Bloom 1973, 1975
& 1988; Brooke-Rose 1981; Doležel 1998, 199‒200; Frye 1967 &
1976). Fantasia tuntuu lukevan ja käyttävän lähteitään ehkä jopa
tarkemmin (ja tiedostetummin) kuin mikään muu ktion laji. Kes-
keisen lähdeaineiston fantasialle, ja oikeastaan koko spekulatiivi-
sen ktion kentälle, muodostavat myytit ja myöhempi myyttinen
kirjallisuus.
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Merkittävin ja tutuin esimerkki varhaisemman länsimaisen tra-
dition elementtejä omassa fantasiakirjallisuudessaan käyttävästä
kirjailijasta on jo mainittu englantilainen kirjailija ja tutkija J. R.
R. Tolkien, jonka keskeiset teokset Taru sormusten herrasta (The
Lord o the Rings, 1954‒55) ja Hobitti eli sinne ja takaisin (The
Hobbit, or There and Back Again, 1937, uudistettu ja muokattu ver-
sio 1951) loivat mytopoetiikasta eli luovasta myyttien tekemises-
tä mallin, jota 1900- ja 2000-luvun fantasia on selkeimmin seuran-
nut (Carpenter 1978, 156; Nagy 2003, 239; Korpua 2015, 11‒13;
Korpua 2021). Tolkien tiedosti käyttävänsä länsimaista myyttipe-
rintöä omien tekstiensä taustalla (Tolkien 1999, xvi, xix) ja katsoi
jatkavansa varhaisempien 1800-lukulaisten mytograakoiden ku-
ten William Morrisin (1834‒1896) työtä (Tolkien 1981, 7 & 303;
Carpenter 1978, 29; ks. myös Cole 1948, xiii). Tämän luvun luo-
taus päättyy juuri Tolkienin fantasiaan, joka on eräänlainen keskei-
nen päättymispiste taaksepäin katsovalle myyttiperinteestä ammen-
tavalle fantasialle. Rohkeasti voisi jopa väittää, että Tolkienin jäl-
keinen fantasia on vahvemmin omilla jaloillaan seisovaa ja omaan
lajitraditioonsa luottavaa.

Myyteistä teksteihin

Keskiaikaisen fantasian ja mielikuvituksellisen kirjallisuuden taus-
talla on antiikin ja sitä edeltäneiden aikakausien myyttinen perin-
ne. Oikeastaan voidaan sanoa, että kaikki kirjallisuus niin sanotul-
le uudelle ajalle ja renessanssiin saakka on lähtökohdiltaan myyt-
tistä. Voidaan jopa sanoa, että kaikki perinteinen kirjallisuus on
lähtökohdiltaan myytin, historian ja ktion seos (Scholes & Kel-
logg 1966, 12). Alkuperäinen kreikan sana myytti (mythos) mer-
kitsee yleisessä mielessä tarinaa tai kertomusta. Semiootikot Ro-
bert Scholes ja Robert Kellogg (1966, 12) ovat huomauttaneet, että
alun perin myytti itse asiassa tarkoitti mitä vain ”traditionaalista
tarinaa” ja sen uudelleenkerrontaa. Myöhemmässä merkityksessä
myytti yhdistettiin myös toisiin merkityksiin kuten jumaltaru, taru-
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nomainen asia, kertomus tai (jopa) satu. Toisaalta myytillä on pit-
kään ollut negatiivisempi merkitys asiana, joka ”ei ole totta” (Pear-
ce 1999, xiii–xiv). 1900-luvulla myyttitutkijat, etenkin Northrop
Frye, suhtautuivat tällaiseen määrittelyyn suorastaan vihamielises-
ti. Fryelle myytti tarkoittaa paremminkin jotain ”erityisellä vaka-
vuudella ja tärkeydellä ladattua” (Frye 2006, 50‒51, ks. myös Frye
1967, 131‒223, Frye 1976, 159‒190). Genretutkimuksissaan Frye
on nostanut myytin kirjallisuuden korkeimmaksi (1.) luokaksi, jota
omissa kategorioissaan seuraavat 2. romanssi, legenda ja kansanta-
rina, 3. korkean mimeettinen (mm. epiikka ja tragedia), 4. matalan
mimeettinen (mm. komiikka ja realistinen ktio) sekä 5. ironinen
kirjallisuuden moodi (Frye 1967, 33‒34). Fryelle myytti on kaiken
kirjallisuuden lähtökohta. Näkökulma sopii erinomaisesti fantasian
tutkimukseen. Juuri tällaisista lähtöasetelmista keskiajan fantasti-
nen kirjallisuus omaksutaan ja siirretään fantasian genreen.
Taru sormusten herrasta -teoksen esipuheessa Tolkien kirjoit-

taa, että teoksen tarinat sijoittuvat myyttiseen menneisyyteen, joka
on ollut kauan sitten. Hän lisää Keski-Maan tarinoiden kuitenkin
sijoittuvan ”meidän maailmaamme” ja korostaa luomansa rodun,
hobittien, asuneen vanhan maailman luoteisosassa, jossa he itse
asiassa edelleen hänen mukaansa asuvat. (Tolkien 1995, 2.) Tol-
kienin mukaan hänen Keski-Maansa on siis todellisen maailmam-
me myyttinen menneisyys. Tämä näkemys toistuu useimmissa Tol-
kienin Keski-Maahan viittaavissa teoksissa. Itse asiassa kesken jää-
neessä ”The Lost Road” -tarinassa jopa matkustetaan 1900-luvun
Englannista aikamatkalla Númenoriin. Useimmat Tolkien-tutkijat
kuitenkin pitävät Keski-Maata omana fantasiamaailmanaan.
Fantasia koskettaa usein mennyttä, kaukaista, etäistä tai myyt-

tistä. Napolilainen valistusloso Giambattista Vico (1668‒1744)
uskoi (vapaasti Hesiodosta ja Ovidiusta seuraten) aikakausien tois-
teisuuteen maailmanhistoriassa. Nämä kolme aikaa ovat Vicolle
myyttinen aika, sankarillinen (t. herooinen) aika ja ihmisten aika.
Vicon mukaan näiden aikojen jälkeen tulee aina ricorso, paluu, jon-
ka jälkeen myyttinen aika aina palaa. Vico viittasi aikakausien kier-
rolla myös ihmisten mielikuvituksiin ja ennen kaikkea kirjallisuu-
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teen. Hänen mukaansa jokainen aika tuottaa omanlaistaan kirjalli-
suutta: ensin poeettista, sitten herooista ja lopulta vulgaaria. Jot-
kut tutkijat ovat nähneet, että fantasian uusi suosio ja myyttien pa-
luu kirjallisuuden valtavirtaan on Vicon termien mukainen ”paluu”
jälleen myyttiseen aikaan. (Frye 2006, 23.) Teologit ovat sovelta-
neet Vicon ajatusta Raamattuun ja sen jälkeiseen kristinuskoon.
Tällöin Vanha testamentti edustaa myyttistä aikaa, Uudessa testa-
mentissa taas siirrytään sankarillisesta ajasta ihmisten aikaan. Raa-
matun ihmekertomusten jälkeinen aika puolestaan on selvästi ”vul-
gaaria”. Sama sopii myös Tolkienin fantasian aikajanaan, joka mo-
nessa suhteessa pyrkii vicolaiseen myyttisen ajan paluuseen. Täl-
löin kaikki alkaisi myyttisenä aikana Tolkienin teoksen Silmarillion
(The Silmarillion, postuumisti 1977) luomistarinasta, toisen osan
eli sankarillisen ajan muodostaisi Silmarillionin loppuosa ja Tol-
kienin maailman niin sanotut auringon ensimmäinen, toinen ja kol-
mas aika, joiden loppua Tarun sormusten herrasta kolmas osa Ku-
ninkaan paluu edustaa. Seuraavan ihmisten ajan muodostaisi tätä
seuraava kausi, johon Tarussa sormusten herrasta usein viitataan
ja joka seuraa Tolkienin ktiivisen yliluonnollisen rodun haltioi-
den lähtöä ja suurten sankaritarinoiden loppumista. (Korpua 2015,
114‒115.)
Palataan kuitenkin takaisin myytin käsitteeseen. Myytti voidaan

tulkita tarinaksi, joka pysyy elävänä ja kiertävänä, jopa uusiutuva-
na, vaikkapa suullisen tradition tai toisteisuuden kautta. Myytti voi-
daan nähdä, Fryen sanoin, arkkityyppien kokoelmana. Arkkityypit
ovat kirjallisuudessa toistuvia elementtejä ja kuvia, jotka ovat niin
tuttuja, että ne kykenevät selittämään yhtenä terminä laajempaa ko-
konaisuutta. Fryelle myytti merkitsee jälleen mythosta alkuperäis-
merkityksessään eli tarinaa, mutta myös kokonaisuudessa ”sanojen
valittua järjestystä”. (Frye 1967, 118.)
Toisaalta myytti voidaan ymmärtää semanttisesti, esimerkiksi

Roland Barthesin teoriassa viestinnän välineenä (moodina) tai kie-
len ja historian osana (ks. Chandler 2004). Ranskalainen kirjailija
Michel Tournier (2000, 69) taas kokee, että myytti on tarina, jon-
ka jokainen samasta kulttuurikontekstista tuleva tuntee. Hän viittaa
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esimerkiksi tarinaan Aatamista ja Eevasta tai tuoreempana myytti-
hahmona Robinson Crusoeen.
Tällaiset myyttien arkkityyppiset hahmot ovat elävästi läsnä

myöhemmässä kirjallisuudessa. Ajatellaan vaikkapa tuttuja hah-
moja kuten Akhilleusta, Herkulesta tai Odysseusta – kukin erilaisia
sankarin eli heeroksen tai antisankarin tyyppejä. Akhilleus on san-
karillinen soturi, mutta luonteeltaan (vaikkapa) nykypäivän ylimie-
lisen ja oikuttelevan urheilutähden esikuva. Homeroksen Iliaassa
hän ei ylpeyttään suostu taistelemaan, sillä hänen egoaan on loukat-
tu. Herkules puolestaan on ”voimamiehen” prototyyppi. Homerok-
sen Odysseiassa Odysseus on vuorostaan järjellään toimiva ikui-
nen etsijä, mutta kykenee myös fyysisesti toimimaan sekä sankari-
na että antisankarina.
Akhilleus on jumalatar Thetiksen poika, jonka haavoittumatto-

maan vartaloon on jäänyt vain yksi haavoittuva kohta, eli tunnetus-
ti kantapää. Iliaassa Akhilleus on keskeinen hahmo, mutta hänen
myyttinen tarinansa rakentuu keskeisemmin muista kreikkalaisis-
ta lähteistä. Myöhemmässä fantastisessa kirjallisuushistoriassa Ak-
hilleus astelee esiin muun muassa Danten ja Shakespearen tuotan-
nossa. Elokuvista moni saattaa muistaa Akhilleuksen Brad Pittin
näyttelemänä Troijassa (ohj. Wolfgang Petersen, 2004). Myyttise-
nä tyyppinä hahmo, jolla on yksi ainoa mutta usein kohtalokkaak-
si osoittautuva heikko kohta, on toisteinen. Tällaisia yhden ainoan
heikkouden myyttihahmoja ovat muun muassa juutalaistarinoiden
ja Raamatun Simson, Nibelungein laulun Siegfried sekä latvialai-
sen Karhunkaataja- eli Lāčplēsis-eepoksen samanniminen pääsan-
kari (ks. Korpua 2017, 40‒41). Yhteen ainoaan haavoittuvaan koh-
taan kuolee myös Tolkienin Hobitissa voittamattomaksi luultu lo-
hikäärme Smaug. Useilla myyttisillä hahmoilla on tällainen yksi
ratkaiseva heikkous, kuten DC-sarjakuvien Teräsmiehellä krypto-
niittinsä.
Herkules on puolijumala ja voimakkaan sankarin arkkityyp-

pi. Kreikkalaisessa mytologiassa hän on ylijumala Zeuksen poika,
joka suoritettuaan 12 myyttistä urotyötä korotetaan jumalten jouk-
koon. Kreikkalaisissa myyteissä hän on myös eräänlainen myyt-
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tinen alfauros, jonka kupeiden hedelminä syntyy kymmeniä jollei
jopa satoja puolijumalia sankareiksi tuleviin seikkailuihin. Tämän
teoksen lukuni ”Sankarifantasia, pulp ja populaarikirjallisuus” ker-
too enemmän Herkuleen arkkityyppisen sankarin nykypäivän rep-
resentaatioista.
Odysseus, Ithakan kuningas, on vuorostaan myyttien ikuinen

vaeltaja. Odysseiassa Odysseus on ylpeillyt ratkaisseensa Troijan
sodan ja päätyy merenjumala Poseidonin kiroamana kiertämään
vuosikausia Välimerta pääsemättä kotisatamaan. Homeroksek-
si kutsuttu runoilija kuvaa häntä viisaaksi, ovelaksi ja ”jumalan-
kaltaiseksi”. Odysseuksen matka kirjallisuudenhistoriassa on ollut
pitkä. Dante Alighieri (1265‒1321) kirjoittaa hänestä, modernistit
James Joyce (1882‒1941) ja Virginia Wool (1882‒1941) tekivät
vastineensa hänen matkalleen ja monet ovat kirjoittaneet eräänlai-
sia ”vastateoksia” (contra) hänen myyttisen matkansa muista hah-
moista. Näistä voi mainita esimerkiksi Margaret Atwoodin Penelo-
peian (The Penelopiad, 2005), joka kertoo Odysseuksen kärsiväl-
lisen vaimon Penelopen tarinan tai Suzanne Vegan kappaleen ”Ca-
lypso”, joka pohtii tapahtumia Odysseuksen vanginneen nymn
Kalypson näkökulmasta. Kenties Tolkienin fantasiassa Eärendilin
matka merten yli Silmarillionin kolmannen osan ”Quenta Silma-
rillionin” lopussa tai vaikkapa velho Gedin matka maailman ääriin
Ursula Le Guinin Kaukaisimmassa rannassa (The Farthest Shore,
1972) vertautuvat Odysseuksen matkaan, sillä Odysseus on meren-
matkaajan ja etsijän arkkityyppi. Fantastiset matkat ovat olleetkin
suosittu kertomustyyppi aina Odysseiasta ja Lukianoksen satiiri-
sesta Tosi tarinasta (100-l. jaa.) nykypäivään.
Keskiaikaisesta myyttiperinteestä mielenkiintoinen arkkityyp-

pinen hahmo fantasian kannalta on vuorostaan Faust, joka on peräi-
sin saksalaisesta tarinaperinteestä. Faust on erinomaisesti nykypäi-
vään sopiva arkkityyppinen hahmo, sillä hän on loputtoman tiedon-
janoinen tutkija, jonka voi nähdä siirtyneen myös tieteisktion kes-
keiseen kuvastoon. Faustin tarinassa tutkija-alkemisti myy sielun-
sa paholaiselle saadakseen loputtoman metafyysisen tiedon maail-
masta ja kaikesta. Faust ilmestyy kirjallisuushistoriaan anonyymin
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kirjailijan teoksessa Johan Faustuksen elämästä vuonna 1587, mut-
ta tarinan tunnetuimmat toisinnot ovat Christopher Marlowen näy-
telmä The Tragical History o Dr. Faustus (1594), Goethen kaksi-
osainen runoelma Faust (1808 ja 1832) sekä Heinrich Heinen Der
Doctor Faust (1851). Mielenkiintoinen 1900-luvun muunnelma on
modernistinen Thomas Mannin romaani Tohtori Faustus (1947),
jossa allegorisesti koko Saksan kansan voi katsoa ”myyneen sie-
lunsa paholaiselle” salliessaan natsien valtaantulon.
Faustin hahmon voisi nähdä pohjaavan antiikin Prometheuksen

myyttiin, jossa titaani Prometheus luo ihmiset ja tuo näille tulen ju-
malilta mutta päätyy tästä syystä muiden jumalten tai etenkin yli-
jumala Zeuksen ankarasti rankaisemaksi. Prometheuksen nimikin
merkitsee alun alkaen ”ennalta ajattelevaa”, ja juuri hänen ajatte-
lunsa ja omatoimisuutensa on hänen syntinsä. (Smith 1873, 844.)
Kreikkalaisessa maailmassa itseään ei saa ylentää eikä itsenäistä
toimintaa palkita. Fantasian puolella samoin on ehkäpä Tolkienin-
kin maailmassa, jossa Melkorin (tai Morgothin), ensimmäinen ”pa-
han olion”, alkuperäinen ”synti” on halu luoda jotain omaa, uutta
ja erilaista, jonka lähtöpiste ei olisi Erussa eli Luojassa. Tällainen
individuaalisuus ja poikkeaminen harmoniasta ovat myös Miltonin
Kadotetun paratiisin (Paradise Lost, 1667) Saatanan syntejä. Kapi-
noidessaan Jumalan yksinvaltiutta vastaan ja hävittyään Saatana to-
teaakin, että on parempi olla herra alhaalla kuin orja ylhäällä (”pää
Hornan ennemmin kuin orja Taivaan”, Milton 1952, 10).
Fantasiassa, mutta myös tieteiskirjallisuudessa ja -elokuvassa,

Faustin hahmo on saanut merkittävän uuden elämän. Mary Shel-
leyn (Mary Wollstonecrat Godwin, 1797‒1851) Frankenstein
(1818) oli teoksena ilmestyessään romantiikkaa ja goottilaista kau-
hua. Nykyään teosta luetaan myös mielikuvituksellisena (fantasti-
sena) romaanina tai tieteiskirjallisuuden varhaisena mestariteokse-
na. Teoksen koko nimi onkin Frankenstein; or, The Modern Pro-
metheus, sillä tohtori Frankenstein tekee kuin Prometheus ja luo
oman luomuksensa. Tarinasta on tehty valtava määrä elokuvaversi-
oita ja se oli 1900-luvun suosituimpia toistuvia aihelmia ktiossa.
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Toisaalta Faust-henkisen hullun tiedemiehen ja uuden luojan hah-
mo on elänyt pitkän elämän.1

Myyttien uusi elämä

Uskontotieteilijä Mircea Eliade esitteli teoriaansa klassikkotutki-
muksessaan Ikuisen paluun myytti (1949). Eliaden luovan herme-
neutiikan perusajatuksia on, että eri kulttuureissa ruumiillistuu ylei-
siä, toistuvia piirteitä toisistaan riippumattakin (ks. Laitila 1993,
xx). Kirjallisuudentutkija kysyykin, mitkä ovat esimerkiksi suoma-
laisen Kullervo-myytin ja kreikan Oidipus-myytin yhtäläisyydet?
Molemmat kertovat insestistä ja sen rangaistuksesta. Miten Tolkie-
nin Kullervon tarina (Story o Kullervo, postuumisti 2016) tai siitä
Tolkienin omaan fantasiamaailmaansa muokkaama Túrin Turam-
barin tarina teoksesta Húrinin lasten tarina (The Children o Húrin,
postuumisti 2007) liittyy näihin? Mikä on Gilgamesh-eepoksen ve-
denpaisumuksen ja Raamatun vedenpaisumuksen yhtäläisyys? Pu-
humattakaan siitä, että myytti vedenpaisumuksesta tuntuu löytyvän
lähes kaikkien muinaiskulttuurien tarinoista.
Entäpä kuinka kreikkalaisten myyttien manalan (Haades) kol-

mipäinen2 koira Kerberos muistuttaa skandinaavisten tarujen Gar-
mia, helvetinkoiraa, joka Ragnarökissa eli maailmanlopussa tappaa
sodanjumala Tyrin, mutta kuolee itsekin. Entä miten Garm ja Ker-
beros lähenevät J. K. Rowlingin Harry Potterin Fluffya (Pörrö),
myöskin kolmipäistä vahtikoiraa joka on ”saatu Kreikasta”?
Myyttienvälisyys on myös tekstienvälisyyttä eli intertekstuaali-

suutta, kuten Julia Kristeva termin muotoili, eli yksinkertaistettuna
sitä, kuinka teksti A löytyy teksti B:stä. Fantasiakirjallisuuden teks-
tienvälisyyden yksi merkittävimmistä lähdeaineistoista on aina ol-
lut muinainen mytologia. Antiikista ja muinaishistoriasta peräisin
olevat teokset ovat muodostaneet merkittävän osan fantasian läh-
teistä ja toimineet myyttien elävöittäjinä. Myyttiset teokset, kuten
Gilgamesh, Ilias ja Odysseia tai Vergiliuksen Aeneis, kertovat san-
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karitarinoita, joiden vaikutus näkyy sekä keskiajalla että nykypäi-
vänä.
Keskiajalla traditio oli suullista ja muuntuvaa. Merkittävimpiä

nykypäivänä tunnettuja aikansa kirjallisia fantasioita on tuntematto-
man runoilijan kirjoittama muinaisenglantilainen Beowul (n. 700).
Se on alun perin yhtenä käsikirjoituksena säilynyt nimeämätön ru-
noelma, jota on kutsuttu sankarinsa mukaisesti nimellä Beowul
1800-luvulta alkaen (Robinson 2002). Kokonaisuudessaan 3182 ri-
viä pitkä teos on ikäisekseen merkittävän laaja. Teoksen tarinan ta-
pahtumat sijoittuvat pakanalliseen menneisyyteen, 500‒600-luvun
Skandinaviaan (Scede-landum).
Tarinan alussa tanskalaisten kuningas Hroðgar on rakenta-

nut mahtavan linnansa Heorotin mutta päätyy hirviömäisen Gren-
del-suodemonin tai -peikon vainoamaksi. Teoksen alussa nuori,
lievästi itsekeskeinen sankari Beowulf saapuu linnaan ja pelastaa
tanskalaiset hirviön kynsistä. Beowulf surmaa Grendelin paljain
käsin ja tulee klassisten heerosten tavoin juhlituksi sankariksi. Juh-
linta on kuitenkin ennenaikaista, sillä Grendelin äiti saapuu kosta-
maan poikansa kuoleman. Kostoretken jälkeen Beowulf lähtee ta-
kaa-ajoon ja seuraa hirviötä lopulta veden alle tämän kotiin ja sur-
maa tämän. Tarinan kolmannessa osassa Beowulf on jo vanha mies
ja oman kansansa eli gööttien kuningas. Kolmannen osan tragedia
saa alkunsa, kun karannut orja varastaa maljan lohikäärmeen aar-
teesta Earnanesissa. Kun lohikäärme huomaa, että malja on varas-
tettu, lähtee hän raivoisalle kostoretkelle polttaen kaiken vastaan
tulevan. Tarinan lähtökohdat vertautuvat läheisesti Tolkienin myö-
hempään Hobitti-teokseen, eikä ihme, sillä Tolkien olikin tunnet-
tu Beowul-tutkija. Runoelmassa Beowulf sotureineen lähtee koh-
taamaan lohikäärmeen, mutta hänen ritareistaan lopulta vain roh-
kea nuori mies Wiglaf jää auttamaan kuningasta muiden ollessa pe-
lon jähmettämiä. Beowul-runoelman loppukohtaus, jossa sekä lo-
hikäärme että sankari menehtyvät, muistuttaa vastaavasti monin
osin Tolkienin Túrin Turambarin tarinan lohikäärmeen surmaamis-
ta.3 Runoelma päättyy klassisiin viikinkihautajaisiin, joissa Beo-
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wulf haudataan lohikäärmeen aarteen kera kuten Tolkienilla Túrin
Turambar konsanaan. (Korpua 2021.)
Keskiajalla tunnettu pakanallinen traditio vaikuttaa muutenkin

merkittävästi fantasiagenren taustalla. Esimerkiksi muinaisislanti-
lainen Edda (n. 900‒1050) on ollut tärkeä vaikuttaja angloamerik-
kalaisen fantasian takana jo pelkästään siitä syystä, että kaksi suurta
1900-luvun fantasiakirjailijaa Tolkien ja Lewis pitivät teoksista ja
ylipäätään skandinaavisista myyteistä. Kuten Tolkienin ja Lewisin
elämänkerturi Humphrey Carpenter (1978, 27‒29) kirjoittaa, islan-
tilaisista saagoista ja Runo-Eddasta sekä Proosa-Eddasta ”he löy-
sivät elävän myytin, täynnä kunnioittavaa pelkoa ja pakanallisen
kosmoksen mysteerin tuntua”. Teoksena Edda jakautuu eri-ikäi-
siin ja -muotoisiin osiin. Näistä Runo-Edda (suom. Eddan sanka-
rirunot ja Eddan jumalrunot) on peräisin 1200-luvulta ja sijoittuu
aikaan juuri ennen kristinuskon valtaantuloa Islannissa. Nuorem-
man Eddan eli Proosa-Eddan (1. osa suom. Edda: taruopillinen
alkuosa Gyln harhanäky) kirjoitti islantilainen Snorri Sturluson
(1179‒1241) noin vuonna 1220. Snorri kirjoitti alun perin kirjan
runousopin käsikirjaksi aikansa runoilijoille, mutta liitti mukaan
myös proosaversioita jumaltaruista. Proosa-Edda muodostuu esi-
puheesta ja kolmesta varsinaisesta kirjasta, jotka ovat ”Gylfagin-
ning”, ”Skadskaparmal” ja ”Hattatal”.
Sisällöllisesti voidaan sanoa, että juuri Eddan myyttinen kos-

mos on ollut merkittävä esikuva myöhemmälle fantasiakirjallisuu-
delle. Teoksen maailmankaikkeus käsittää yhdeksän ”maailmaa”,
eli ensinnäkin kaksi jumalten (vaanien ja aasojen) maata, kaksi (va-
loisien ja mustien) haltioiden maailmaa, kääpiöiden maailman, jät-
tiläisten maailman sekä pohjoisessa sijaitsevan Helin eli kuoleman
valtakunnan. Helin alla sijaitsee toinen kuoleman valtakunta Nifhel
eli alempi vainajala. Kaukaisessa etelässä puolestaan sijaitsee Tu-
limaailma, jota hallitsee tulen valtias ja jättiläinen Surtr, jonka vas-
tuulla on mytologian lopussa koittava maailmanloppu eli Ragna-
rök. Kaikkia yhdeksää maailmaa vuorostaan yhdistää Yggdrasil,
”iäti viheriöivä saarni” eli Elämän puu. Tällaiset myyttielementit,
kuten haltiat, kääpiöt ja elämänpuut, ovat sittemmin saaneet uuden
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elämän 1800-, 1900- ja 2000-luvun fantasiakirjallisuuden sivuilta.
Lainaaminen on suurta kunnioitusta alkuteokselle ja tätä osoittaak-
seen esimerkiksi Tolkien otti kääpiöhahmojensa ja Gandalf-velhon
nimet Hobitti-teokseen suoraan Eddan sivuilta.

Fantasian esikuvia: fantasiaa renessanssista

romantiikkaan

Antiikin jälkeen mielikuvituksellista kirjallisuutta kannatteli kes-
kiajalla niin sanottu eepillinen runous ja uuden ajan eepos. Lajin
keskiössä oli ritariepiikka ja mytologinen tai allegorinen kirjalli-
suus. Niiden taustalla vaikuttivat keskiaikaiset sankarieepokset
(ransk. chanson de geste) ja ritarirunoelmat (ransk. romans cour-
tois) sekä tietenkin antiikin klassiset runoilijat, kuten Homeros, He-
siodos, Vergilius ja Ovidius. Lukuisista aikansa eepoksista harvat
ovat jääneet eloon kirjallisuuden kentässä.
1300-luvulta voidaan mainita Englannista tuntemattoman ru-

noilijan kaksi teosta, jotka ovat vaikuttaneet etenkin Tolkienin
kautta nykyfantasiaan. Tämä Gawain- tai Pearl-runoilijaksi kutsut-
tu tekijä kirjoitti teokset Sir Gawain and the Green Knight ja Pearl
(n. 1300), jotka molemmat (myös) Tolkien käänsi nykyenglannille.
Sir Gawain on Arthurin legendaan liittyvä symbolinen tarina luon-
non voimasta ja uskollisuudesta. Pearl taas on elegia kuollutta ty-
tärtään surevasta isästä.
Mielenkiintoinen fantasiagenren traditionaalinen lähtöpiste on

myös Ludovico Arioston (1474/6–1533) teos Orlando Furioso
(1516–1532), joka oli (aikansa tapaan) itsenäinen jatko-osa Mat-
teo Maria Boiardon (1441‒1494) kesken jääneelle teokselle Or-
lando Innamorato (1495). Molempien keskeinen hahmo on Or-
lando, eli varhaisemman eeppisen runoelman Rolandin laulun (n.
1140‒1170) myyttinen Roland. Orlando Furioso muistuttaa muo-
doltaan ja elementeiltään monin osin nykyajan fantasiaa. Teos si-
sältää fantasialle asiaankuuluvasti ritareita, velhoja, erakkoja, sotai-
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sia neitoja, lumottuja linnoja, merihirviöitä, pegasoksia ja yliluon-
nollista seikkailua.
Orlando Furioso vertautuu mielenkiintoisella tavalla jo mainit-

tuun Edmund Spenserin teokseen The Faerie Queene, pitkään al-
legoriseen ritarieepokseen, joka oli kunnianosoitus Tudorien Eng-
lannille ja etenkin kuningatar Elisabet I:lle. Spenseriä on kutsuttu
jopa Englannin Ariostoksi ja hänen pääteoksensa on Orlando Furi-
oson tavoin täynnä ritareita, velhoja, kääpiöitä, jättiläisiä, haltioita
ja maagisia linnoja. Kirjallisuusarviossaaan C. S. Lewis vertasi Ta-
rua sormusten herrasta Orlando Furiosoon ja Tolkienia kirjailija-
naAriostoon (Duriez 2003, 141), mutta Tolkienin teosta on verrattu
myös The Faerie Queeneen (Carter 1969, 8‒9).
Oman osansa fantastisen tradition enkeli-, taivas-, helvetti- ja

kauhukuvastoon toi kristillisen eepoksen suurin klassikko John
Milton (1608‒1674) barokkieepoksellaan Kadotettu paratiisi ja sen
jatko-osalla Paradise Regained (1671). Useiden aikansa kirjailijoi-
den tavoin Milton mietti aluksi teoksensa aiheeksi brittiläisten ku-
ningasArthuria, mutta päätyi lopulta raamatulliseen aiheeseen. Ka-
dotettu paratiisi kertoo Taivaasta, Taivaan sodasta, syntiinlankee-
muksesta ja persoonallisesta Saatanasta eli paholaisesta. Vaativasta
runollisesta muodostaan huolimatta Miltonin taivaan sodan, hyvän
ja pahan vastakkainasettelun ja taitavasanaisen Saatanan hahmo on
antanut paljon aineksia myöhemmälle mielikuvitukselliselle kirjal-
lisuustraditiolle.
Varhaisen romaanin aikakaudella 1500- ja 1600-luvuilla teosten

aiheet ovat aina ainakin osittain fantastisia. Merkittävimmät teok-
set tältä ajalta, kuten Rabelaisin (1494‒1533) Pantagruel ja Gar-
gantua tai Cervanteen (1547‒1616) Don Quijote (1605 & 1615),
leikittelevät keskiajan seikkailukirjallisuuden ja romanssin perin-
teellä. Saman ajan draamassa jo mainitun William Shakespearen
(1564‒1616) johdolla aiheet olivat jatkuvasti antastisia ja perus-
tuivat joko suoraan tai epäsuorasti antiikin tarinoihin. Shakespea-
relle kelttiläiset keijutarinat ja keskiajan myyttiset tragediat olivat
tärkeitä.
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1700-luku ja valistusaika oli runouden ja losoan kultakautta,
mutta synnytti myös mielikuvituksellista kirjallisuutta. Kenties tun-
netuin fantastisia elementtejä käyttänyt aikakauden englantilainen
kirjailija oli Jonathan Swit (1667‒1745), jonka satiirinen romaa-
ni Gulliverin retket (1726) on nykyään luettu etenkin lastenkirjana,
vaikkakaan se ei ollut teoksensa alkuperäinen tarkoitus. Ranskas-
sa jopa aikansa merkittävimmät valistuskirjailijat ja -losot ku-
ten Voltaire (François Marie Arouet, 1694‒1778) käyttivät mieli-
kuvituksellisia aihelmia teoksissaan. Tämä näkyy erityisesti Vol-
tairen sadussa ”Le Taureau blanc” (1774) (ks. Zipes 2015), mutta
mielikuvituksellinen on mukana myös utopistisena Eldoradon haa-
vemaana Voltairen keskeisenä teoksena pidettävässä Candidessa
(1759).
Aikakauden mielikuvitukselliseen kirjallisuuteen vaikutti mer-

kittävästi keskiaikainen sadun perinne, jota uuden ajan kokoajat
ja kuvittelijat kuten Madame d’Aulnoy (1650/1651‒1705), Char-
les Perrault (1628‒1703) ja sittemmin Grimmin veljekset Jacob
(1785‒1863) ja Wilhelm (1786‒1859) tekivät tunnetuksi myös laa-
jemmille lukijakunnille. Merkittävää oli länsimaisesta näkökul-
masta myös arabialainen eeposrunous. Tästä kuuluisin esimerkki
on persialaisesta traditiosta ammentanut ʿUmar al-Nuʿmān, joka
muodostaa merkittävän osan kokonaisuudessaan myöhemmin ni-
mellä Tuhat ja yksi yötä tunnetusta satukokoelmasta (arabiaksi alun
perin n. 900-l.) (Guillaume 2012). Satukokoelma oli valistuksen
ja romantiikan ajalla uskomattoman suosittu tuottaen pelkästään
Ranskassa seitsemänkymmentä painosta 1700- ja 1800-luvuilla.
Ovela kertojatar Šeherazade ja tarinoiden sankarit Aladdin, Sind-
bad tai Ali Baba ovat jääneet elämään eurooppalaiseen tietouteen ja
ovat osa omaa kulttuuriperintöämme. Toinen aikakaudella Euroo-
passa suosittu arabialainen eepos oli ʿAntar, jonka romanttinen pää-
henkilö oli yhtä aikaa karjapaimen, soturi ja runoilija. Hän on esi-
kuva monelle myöhempien fantastisten romaanien sankareille, ku-
ten George MacDonaldin Princess Irene & Curdie-sarjan Curdiel-
le (The Princes and the Goblin, 1872) ja The Princess and Curdie,
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1883) ja Lloyd Alexanderin Prydainin kronikan (1964‒1968) siko-
paimenelle Taranille. (Ks. Korpua 2017, 38).
Siirtymä puhtaammin fantastisiin aiheisiin tapahtui romantiikan

aikakaudella 1700-luvun lopulta 1800-luvun puoleen väliin, ja mie-
likuvitukselliset elementit elävät vahvana 1800-luvun lopun vik-
toriaanisen ajan fantasiassa ja kauhussa. Samaan aikaan viimeis-
tään 1850-luvulta alkaen tapahtuu niin sanottu realistinen käänne,
jonka jälkeen on tullut tavaksi erotella kirjallisuutta ”realistiseen”
ja ”ei-realistiseen” eli fantastiseen. Saksassa aikakauden keskeisiä
vaikuttajia oli muiden muassa keskiajan perinteestä ammentanut E.
T. A. Homanin (Ernst Theodor Amadeus Homan, 1776–1822),
jonka tunnetuimpia teoksia ovat Pähkinänsärkijä (Nußknacker und
Mausekönig, 1816, alk. Pähkinän rusentaja ja Hiirikuningas),Kak-
soisolento (Die Doppeltgänger, 1821), Kuvitelmat (Phantasiestüc-
ke, 1814), Paholaisen ihmejuoma (Die Elixiere des Teuels, 1822)
ja Kissa Murr ja hänen elämänviisautensa (Die Lebensansichten
des Kater Murr, 1822).
Fantasialle oman vaikutuksensa aikakaudella antoivat toki

myös Ranskassa Victor Hugo (1802‒1885) ja englanninkielisessä
kirjallisuudessa aikakauden historiallisen romaanin ja ritariroman-
tiikan pioneeri skotlantilainen Walter Scott (1771‒1832). Etenkin
Hugon Pariisin Notre-Dame (Notre-Dame de Paris, 1831) eli kut-
sumanimeltään ”Notre Damen kellonsoittaja” on toiminut grotes-
kin kauhun, sadun ja fantasian vahvana esikuvana. Myös Scottin
romantisoitu kuva ritarisäädystä teoksissa Ivanhoe (1820) ja Rob
Roy (1817) on hyväksytty miltei osaksi keskiajan kuvattua todel-
lisuutta. Useille nykyihmisille juuri Scottin kuva herrasmiesvaras
Robin Hoodista on se tunnetuin esimerkki myytistä, vaikkakin ih-
miset harvemmin tiedostavat, että vaikutteet tulevat juuri Scottin
Ivanhoesta (ks. Simeone 1961, 230‒231).
1800-luvun englantilaisten romantikkorunoilijoiden piiris-

tä kumpusi myös aikakautensa merkittävin kauhutarina ja kenties
kaikkien aikojen tunnetuin sellainen eli jo aiemmin mainittu Mary
Shelleyn Frankenstein – uusi Prometheus. Valistuksen henki näkyy
vahvana Shelleyn teosten taustalla, ehkäpä johtuen siitä, että Mary
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Shelleyn isä oli 1700-luvun Englannin merkittävimpiin kuulunut
losoWilliam Godwin ja äiti aikansa yhtenä ensimmäisistä nais-
asianaisista pidetty Mary Wollstonecraft.
Frankenstein on syvällisen losonen ja psykologinen kauhu-

kertomus, josta on löydetty sukulaisuutta Jean-Jacques Rousseaun
ja William Wordsworthin estetiikkaan sekä myöhempään Sigmund
Freudin psykologiaan että Benjamin Spockin kasvatuspsykologi-
aan. Kertomusta voidaan pitää tarinana ”vanhemmuudesta”. Luotu
”hirviö” kaipaa rakkautta, mutta ei saa sitä luojaltaan. Pettyneestä
”hirviöstä” tulee huonon kasvatuksen lopputulos. Teoksessa se on
yhtä aikaa teoksen kauhun elementti, mutta lukija kykenee tunte-
maan sitä kohtaan myös myötätuntoa.
Frankensteinin jälkeen merkittävin kauhugenren teos on

1800-luvun Bram Stokerin (1847‒1912) Dracula (1897). Yhdes-
sä Frankenstein ja Dracula muodostavat kauhukirjallisuuden lai-
natuimman kaksikon, jonka merkitystä vaikkapa kauhuelokuva-
genreen ei voi aliarvioida. Teoksena Stoker kirjoitti Draculan kuin
aikansa viihteelliseksi tieteiskirjaksi, mutta nykyään se on vanha-
kantaisuudeltaan tyypillistä viktoriaanista kauhua. Teos on paljon
velkaa juuri romantiikan goottilaiselle kauhuperinteelle ja muun
muassa Shelleylle ja Edgar Allan Poelle. Frankenstein ja Dracula
ovat osa fantastista kauhukirjallisuutta, jossa meidän maailmaam-
me astuu jotain siihen kuulumatonta eli yliluonnollinen hirviö.

Englannin fantasian klassikot 1800-luvulta 1900-luvulle

Modernin fantasiaromaanin lähtöpisteenä pidetään usein skotlanti-
laisen George MacDonaldin (1824–1905) teosta Phantastes (1858,
alkuperäiseltä nimeltään Phantastes: A Faerie Romance or Men
and Women). Teosta voidaan pitää kirjallisuushistoriallisesti eri-
tyisen merkittävänä, sillä se vaikutti valtavasti sekä viktoriaanisen
fantasian syntymiseen että myöhempään 1900-luvun brittiläiseen
kirjallisuuteen. C. S. Lewis (1955, 182) totesikin, että Phantastes
oli teos, joka muutti hänen elämänkatsomuksensa. Tietystä vikto-
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riaanisesta allegorisuudestaan huolimatta Phantastes ei ole pelkäs-
tään vertauskuvallinen teos, niin kuin sitä aikanaan arvioitiin, vaan
ennen kaikkea omalakisen fantasiamaailmansa avaava ja luova ta-
rina. Derek Brewer (1982, i) kutsuukin Phatastesia ensimmäiseksi
moderniksi fantasiateokseksi teoksen vuoden 1982 painoksen esi-
puheessa.
Phantasteksen lisäksi MacDonald on lastenkirjallisuuden ja

fantasian genrelle merkittävä etenkin Princess Irene & Curdie
-teostensa (The Princess and the Goblin, 1872 ja The Princess and
Curdie, 1883) sekä At the Back o the North Wind (1871) -teok-
sen vuoksi. Teokset ovat kuin keski-eurooppalaistyylisiä taidesa-
tuja ja keijutarinoita (airy-stories), mutta viktoriaanisen fantasian
läpitunkemia. MacDonaldin viimeinen merkittävä fantasiateos Li-
lith (1895) on vuorostaan hänen synkin romaaninsa. Teos keskit-
tyy kuoleman ja pelastuksen teemoihin, mutta sen taustalla voidaan
nähdä tietynlainen universaali, mutta nihilistinen, usko. Teokselle
keskeisen hahmon taustalla on juutalaisen taruston Lilith, Aatamin
ensimmäinen vaimo, joka on myöhemmässä juutalaisessa mystii-
kassa demoni.4 MacDonaldin teoksessa Lilith on sekä demoni, rii-
vaaja että tietynlainen äitijumalatar.
MacDonaldin ohella 1800-luvun lopun merkittävin fantasiakir-

jailija oli monialainen taiteilija, kirjailija ja graakkoWilliam Mor-
ris (1834–1896), joka MacDonaldin tavoin oli merkittävä tausta-
vaikuttaja 1900-luvun The Inklings -kirjailijaryhmään kuulunei-
den Lewisin, Tolkienin ja Charles Williamsin teoksille. Morris kir-
joitti keiju- ja ritariaiheisia teoksia, joiden tarkoituksena oli pa-
lauttaa keskiaikainen myyttinen kirjallisuus takaisin ihmisten mie-
liin. Morris erikoistui historiallisiin tarinoihin sekä skandinaavis-
ten myyttien värittämään herooiseen fantasiaan. Tärkeimpänä hä-
nen keskiaikaistyylisestä korkeafantasiastaan pidetään teosta The
Wood Beyond the World (1894). J. R. R. Tolkien (1981, 303) to-
teaa kirjeessään, että Morris ja etenkin hänen teoksensa The Hou-
se o the Wolngs (1889) ja The Roots o the Mountains (1889) oli-
vat Tolkienille ensimmäisen maailmansodan Sommen taistelun rin-
tamakokemusten ohessa tärkein esikuva Taru sormusten herrasta
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taistelukohtausten vaikuttimena. Morrisin herooinen keskiaikais-
tyylinen fantasia vaikutti Tolkienin lisäksi myös muihin 1900-lu-
vun alun merkittäviin fantasiakirjailijoihin, kuten lordi Dunsanyyn
(Edward John Moreton Drac Plunkett 1878‒1957) ja E. R. Eddi-
soniin (Eric Rücker Eddison, 1882‒1945) (Carter 1969: 134‒151).
Fantasian historia ja etenkin englanninkielisen fantasian historia

1900-luvulla kulminoituu usein ‒ kuten tässäkin luvussa ‒ J. R. R.
Tolkienin ja C. S. Lewisin massiivisiin hahmoihin, mutta tämä on
yksinkertaistava kuva ajan vilkkaasta ja viriilistä genrestä.5 Tolkien
ja Lewis toki halusivat kirjoittaa kirjallisuutta, jota he eivät enää
nähneet ympärillään (Tolkien 1981, 342) mutta jolla oli silti pit-
kä traditionaalinen taustansa. Richard C. West (1970, 9‒10) näkee
1900-luvun ”keskiaikaistyyliset” 20. vuosisadan romansseja6 kir-
joittavat kirjailijat, kuten Tolkienin, T. H. Whiten ja C. S. Lewisin,
osana pitkää jatkumoa, johon englanninkielisessä kirjallisuudessa
kuuluivat Walter Scott, Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling
ja George MacDonald. Tom Shippey (2001, xxiv) huomauttaa Tol-
kienin eeppisen ja herooisen fantasian edustavan samaa tyyliä kuin
englantilaiset ja irlantilaiset fantastit E. R. Eddison ja lordi Dunsa-
ny.
Lordi Dunsany tunnetaan erityisesti vuosien 1905 ja 1919 välil-

lä toimitetuista fantasianovellikokoelmistaan, mutta hänen romaa-
ninsa Haltiamaan kuninkaantytär (The King o Elfand’s Daught-
er, 1924) voidaan hyvällä omallatunnolla nostaa myös suurten fan-
tasiaromaanien joukkoon. Dunsanyn haltiahahmot ja kuolevaisuu-
den ja kuolemattomuuden pohdinnat vaikuttivat suuresti 1900-lu-
vun fantasiakirjallisuuteen ja hänen teostensa vaikutuksen voi ais-
tia (ehkäpä mutkan kautta) myös 2000-luvun uudessa vampyyri-
buumissakin.
T. H. White (Terence Hanbury White, 1906–1964) kohosi kir-

jallisuuspiirien tietoisuuteen kuningasArthurin legendaarion eli le-
gendakokoelman nykyaikaistajana. Hän jatkoi teoksillaan pitkää
keskiaikaista traditiota, joka kulkee Geoffrey of Monmouthista (n.
1100–1155) Thomas Maloryn mestarillisen Le Morte d’Arthurin
(n. 1470) kautta nykypäivän versioihin, joista maininnan arvoisia
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ovat ainakin Marion Zimmer Bradleyn (1930–1999) Avalon-sarja
(1979–1997) ja Hal Fosterin luoma sarjakuvasarja Prinssi Rohkea
(Prince Valiant, alk. 1937). T. H. Whiten Arthur-kokonaisuus Mui-
nainen ja tuleva kuningas (The Once and Future King, julk. yksis-
sä kansissa 1958) on hänen ehdoton pääteoksensa. Sen ensimmäi-
nen osa The Sword in the Stone (1938) toimi myös Disneyn koomi-
seen animaatioadaptaationMiekka kivessä (The Sword in the Stone,
1963, ohj. Wolgang Reitherman) taustatarinana.
E. R. Eddisonin merkittävin anti fantasiakirjallisuuden histo-

riaan on hänen keskiaikaisvaikutteinen myyttinen sotakertomuk-
sensa The Worm Ouroboros (1922), joka kertoo demonimaailman
(Demonland) ja noitamaailman (Witchland) välisestä sodasta. Ed-
disonin kolme muuta fantasiaromaania, eli ns. ”Zimiamvian Tri-
logy”: Mistress o Mistresses (1935), A Fish Dinner in Memison
(1941) ja The Mezentian Gate (1958) sijoittuvat käytännössä sa-
maan maailmaan kuin The Worm Ouroboros – tai ainakin samaan
maailmankaikkeuteen. 1900-luvun fantasian suurimman merkkite-
oksen Tarun sormusten herrasta ilmestyessä 1950-luvulla sitä ver-
rattiin kritiikeissä usein juuri The Worm Ouroborokseen ja Tolkien
itse ylisti useaan otteeseen Eddisonin tyyliä ja taitoa (ks. esim. Tol-
kien 1981, 174, 258).7

Inklings: akateemiset oxfordilaisfantastit

Fantasian vilkkaalle ja monimuotoiselle lajikentälle ilmestyi
1900-luvulla joukko kirjailijoita, joiden teoksissa fantasian laji saa
uutta virtaa ja voimaa sekä ennen kaikkea ennennäkemättömän
suosion. Kaiken taustalla on lähtökohtaisesti oxfordilainen akatee-
minen epävirallinen kirjailijapiiri Inklings eli suomeksi ”oivalta-
jat” tai ”vihiä saaneet” – kirjailijat, jotka ainakin olivat oivaltaneet
jotain merkittävää fantasian ja koko kirjallisuushistorian uudesta
suunnasta.
Inklings-ryhmän perustivat kirjailijat C. S. Lewis ja J. R. R. Tol-

kien sekä heidän ystävänsä Oxfordin yliopistolla 1930-luvun alus-



48Nykykulttuuri 130

sa. Kolmas merkittävä fantasiakirjailija, joka yhdistetään ryhmään,
on Charles Williams (1886‒1945). Hän kuitenkin liittyi yhteisöön
vasta vuonna 1939. (Carpenter 1978, xiii.) Fantasiakirjailijana Wil-
liams tunnetaan ennen kaikkea seikkailullisista teologis-metafyy-
sisistä teoksistaan, kuten War in Heaven (1930), Descent into Hell
(1937) sekä All Hallows’ Eve (1945). Lewisin, Tolkienin ja Wil-
liamsin ohella neljäs ryhmän keskeinen vaikuttaja oli kielitieteili-
jä ja loso Owen Bareld (1898–1997), jonka vaikutus etenkin
Tolkienin teosten tyyliin ja henkeen oli merkittävä (Korpua 2015,
97‒100).
Inklings-ryhmän taustat olivat itse asiassa varhaisemmat kuin

Tolkienin ja Lewis perustamalla seurueella. Alkuperäisen Inklin-
gs-luku- ja kirjoituspiirin perusti opiskelija Edward Tangye Lean
1920-luvulla tarkoituksenaan lukea yhdessä jäsenten julkaisemat-
tomia kirjoituksia ja kommentoida niitä (Carpenter 1978, 57). C.
S. Lewis elvytti Inklings-nimen uudelleenkokoamalleen ryhmälle,
joka kokoontui aluksi hänen työhuoneessansa Oxfordin Magdalen
Collegessa ja myöhemmin 1600-luvulla perustetussa The Eagle
and Child -pubissa St Giles’ -kadulla Oxfordissa.
Inklingsillä oli taustanaan myös toinen oxfordilainen akateemi-

nen ryhmä, joka kuvasi hyvin heidän sekä ammatillista että viih-
teellistä suuntautumistaan. Tämä ryhmä oli 1926 Tolkienin perusta-
ma lukupiiri Kolbitar eli hiilenpurijat. Ryhmän nimi tuli humoristi-
sesti islantilaisesta sanasta, joka tarkoittaa kylmänherkkää ihmistä,
joka istuu niin lähellä tulta, että päätyy puremaan hiiltä. Ryhmässä
luettiin islantilaisia saagoja ja myyttisiä tekstejä ääneen alkukielel-
lä. Ryhmän jäsenet koostuivat ymmärrettävistä syistä lähinnä kie-
litieteilijöistä ja etenkin skandinaavisten muinaiskielten tutkijoista,
mutta myös C. S. Lewis liittyi innostuneena varhain mukaan ryh-
mään, vaikka ei osannut lainkaan islantia (Hart 2016, 49). Inklings
jatkoi Kolbitar-ryhmän jäsenten runojen ja muiden teosten ääneen
lukemista, kritisoimista ja kommentoimista. Kokoontumisissa luet-
tiin eri kirjoitusvaiheissaan muun muassa Tolkienin Taru sormus-
ten herrasta, suuri osa Lewisin Narnia-teoksista ja Williamsin All
Hallows’ Eve (Carpenter 1978, xiii). Fantasiakirjailijoina Lewis,
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Tolkien ja Williams ovat monin tavoin erilaisia, mutta yhtä lailla
heidän kaikkien teoksissa näkyy keskiajan myyttiperinteen vaiku-
tus, kristilliset ja uskontolososet pohdinnat sekä pyrkimys luo-
da viihdyttävästi myyttien uudelleenkuvitelmia uuden ajan lukija-
kunnalle.
C. S. Lewis syntyi Belfastissa silloisessa Irlannissa (nyk. Poh-

jois-Irlannissa). Lewisista tuli Oxfordissa englannin kielen ja kir-
jallisuuden professori, ja hän oli erikoistunut erityisesti keskiajan ja
renessanssin englantilaiseen kirjallisuuteen. Kirjailijana Lewis tun-
netaan kristillisten lososten teosten kirjoittajana, kuten teoksis-
ta Problem o Pain (1940) tai Paholaisen kirjeopisto (The Screwta-
pe Letters, 1942), sekä ennen kaikkea fantasia- ja tieteiskirjailijana.
Lewisin tieteiskirjat muodostavat niin sanotun Ransom-trilogian
(Avaruus-trilogia eli Space-trilogia tai Kosminen-trilogia eli Cos-
mic-trilogia), mutta ovat nekin sisällöltään usein fantastisia mah-
tuen lähelle niin sanottua tieteisfantasian alalajia. Sarjaan kuuluvat
teokset Äänetön planeetta (Out o the silent planet, 1938), Matka
Venukseen (Perelandra or Voyage to Venus, 1943) ja Piinattu pla-
neetta (The Hideous Strength, 1946).
Erityisesti Lewis tunnetaan lapsille ja nuorille suunnatusta Nar-

nia-fantasiasarjastaan. Sarja kuvaa omalakista fantasiamaailmaan-
sa Narniaa, jonne teossarjan hahmot siirtyvät realistisemmasta ny-
kypäivän Englannista erilaisten ”portaalien” kautta. Tällaisina por-
taaleina teoksissa toimivat vaatekaappi, maaginen sormus, maa-
laus, ovi sekä lumotun torven soitto. Tällaista tutusta maailmas-
ta vieraampaan taikamaailmaan eli toiseen maailmaan siirtymistä
kuvaavia fantasiateoksia kutsutaan yleensä portaaliantasiaksi (ks.
Mendlesohn 2008, xx). Siirtymät portaalin kautta taikamaailmaan
ovat tyypillisiä etenkin lastenfantasiassa, ja lajin perusteokset ku-
ten Lewis Carrollin Liisan seikkailut ihmemaassa (Alice’s Adven-
tures in Wonderland, 1865) ja Liisan seikkailut peilimaailmassa
(Through the Looking-Glass, 1871) tai myöhemmin J. K. Rowlin-
gin Harry Potter -sarja monelta osin edustavat tätä kahden maail-
man tyyppiä. Toisaalta portaalin ja kahden maailman käyttö ei ra-
joitu vain lastenfantasiaan, vaan se on tyypillistä sekä tietyn rajan
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ylittämisenä kauhukertomuksissa että maailmojenvälisyydestä ker-
tovassa fantasiassa, kuten Stephen R. Donaldsonin Thomas Cove-
nant -sarjassa (1977‒2013).
Lewisin seitsenosaiseen Narnia-sarjaan kuuluvat teokset Velho

ja leijona (The Lion, the Witch and the Wardrobe, 1950), Prinssi
Kaspian (Prince Caspian, 1951), Kaspianin matka maailman ää-
riin (The Voyage o the Dawn Treader, 1952), Hopeinen tuoli (The
Silver Chair, 1953), Hevonen ja poika (The Horse and His Boy,
1954), Taikurin sisarenpoika (The Magician’s Nephew, 1955) ja
Narnian viimeinen taistelu (The Last Battle, 1956). Teoksissa fan-
tasia alkaa matkasta reaalimaailmasta Narniaan (tai tuhottuun ja
hylättyyn maailmaan Charniin). Teosten sisällä moodit vaihtuvat
kristillisestä allegoriasta kevyeen fantasiaan ja satuun sekä ajoittain
syvempiin lososiin tasoihin. Etenkin sarjan päättävässä Narnian
viimeisessä taistelussa Lewis ottaa selvästi kantaa konservatiivisen
vanhan maailman puolesta uusien aikakauden ilmiöitä kuten vaik-
kapa meikkaamista ja nousevaa nuorisokulttuuria vastaan. Toisaal-
ta teoksissa kristillinen allegoria on alati läsnä, kuten ensimmäisen
osan Velho ja leijona leijona-Aslanin marttyyrikuolemassa ja myyt-
tisessä ylösnousemuksessa (Korpua 2016, 60, 135) sekä viimeisen
osan Narnian viimeinen taistelu väärä profeetta -vertauksessa sekä
kaiken päättävässä ilmestyskirjamaisessa maailmanlopussa.8

Nykyfantasian suurimmaksi mestariksi kohotettu J. R. R. Tol-
kien syntyi 3. tammikuuta 1892 Bloemfonteinissa nykyisessä Ete-
lä-Afrikassa, eli tuolloisessa Orenjen vapaavaltiossa, ja kuoli 2.
syyskuuta 1973 Bournemouthissa Englannissa. Lewisin tavoin
hän teki päivätyönsä Oxfordin yliopiston kirjallisuuden professo-
rina. Tolkienin fantasia syntyy keskiajan pohjoisista germaanisis-
ta, skandinaavisista ja suomalaisista myyttiaineksista sekä hänen
viehtymyksestään kieliin ja ennen kaikkea mielikuvituksellisiin
itse luotuihin kieliin. Tolkienin teoksissa juoni, narratiivi ja hen-
kilöhahmot ovat itse asiassa toissijaisia kielen ja miljöön rinnalla.
(Korpua 2015, 11‒13).
Tolkienin teoksista keskeisimmät ovat Hobitti, Taru sormusten

herrasta sekä postuumisti julkaistu Silmarillion. Hänen fantasia-
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maailmastaan kirjoittamat tarinat eri valmiusasteissaan ja muodois-
saan on koottu 12-osaiseen Christopher Tolkienin toimittamaan
kirjasarjaan The History o Middle-Earth (1983‒1996). Osia Tol-
kienin luomasta legendaariosta on julkaistu hänen kuolemansa jäl-
keen, kutenHúrinin lasten tarina (2007), Beren and Lúthien (2017)
ja viimeisimpinä The Fall o Gondolin (2018) sekä legendakokoel-
malle ulkopuolinen, mutta siihen Kalevalan Kullervo-hahmon ja
Tolkienin oman Túrin Turambar -hahmon yhteyksien kautta lin-
kittyvä kalevalainen sankaritarina Kullervon tarina (Korpua 2017,
130‒131).
Tolkienin teoksissa pohjalla on uraauurtava pyrkimys esteet-

tisesti kokonaisvaltaisen ja johdonmukaisen legendaarion luomi-
seen. Sen tarkoituksena oli kuvata fantasiamaailman suuri yhte-
näinen tarina maailman synnystä maailman tuhoon saakka. Silma-
rillionin piti aiemmin päättyä ”uuteen soittoon joka päättää maail-
man, jossa kaikki kansat esiintyisivät yhdessä ensikertaa” (Tolkien
1999, xvii). Toisaalta taustalla oli myös pyrkimys luoda mytologia
skandinaavisen Eddan ja suomalaisen Kalevalan esikuvien mukai-
sesti, jonka hän voisi omistaa Englannille (ks. Whittingham 2008,
35; Korpua 2015, 27‒29). 9

Hobitti-teoksen Tolkien kirjoitti aluksi omaksi huvikseen ja il-
tasaduksi lapsilleen. Hän myös luki sen kirjailijaryhmä Inklingsin
keskuudessa. Tätä kautta se päätyi myös kustantajan tietoon. (Car-
penter 1977, 183‒192; ks. myös Bloom 2000, 2; Korpua 2015, 16,
28, 72.) Hobitin perusjuoni on perinteisten satujen kaltainen. Ko-
tonaan kaikessa rauhassa asusteleva hobitti Bilbo Reppuli tempais-
taan kotoaan matkalle itään Yksinäiselle Vuorelle (Erebor) kuin
suoraan Eddasta teoksen sivuille hypänneiden velho Gandaln ja
13 kääpiön kanssa. Joukon tehtävä on lähteä valtaamaan takaisin
kääpiöiden vanhaa valtakuntaa ja aarretta lohikäärme Smaugilta.
Voroksi ryhmään palkattu Bilbo päätyy lopulta pelastamaan tove-
rinsa useista eri vaikeuksista ja löytää siinä sivussa taikasormuk-
sen, joka pystyy muuttamaan käyttäjänsä näkymättömäksi. Sormus
on tietenkin nimensä mukaisesti myöhemmin suuressa roolissa Ta-
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russa sormusten herrasta. Hobitti eli sinne ja takaisin on klassinen
paluun ja (henkilön sisäisen) kasvun tarina.
Kriitikoiden Tolkienin pääteoksena pitämä Taru sormusten her-

rasta ei ole trilogia, vaikka sitä sellaiseksi usein mainostetaan.
Teosta ei kuitenkaan koskaan sellaiseksi tarkoitettu, vaan se pai-
nettiin kolmessa osassa alun perin painoteknisistä syistä. Tolkien
kirjoitti sen kuudessa kirjassa, joita hän piti kiinteästi samana ko-
konaisuutena. (Tolkien 1981, 221.) Teoksen lähtökohtana oli kir-
joittaa jatko-osa Hobitille. Tolkien työsti pääteoksenaan pitämään-
sä Silmarillionia, mutta hän ei ollut innostunut kirjoittamaan lisää
”hobittitarinoita”. Kustantaja kuitenkin painosti häntä riittämiin, ja
vuonna 1937 Tolkien aloitti jatko-osan kirjoittamisen. Sormukses-
ta tuli Taru sormusten herrasta -teoksen motiivi. Aluksi ideana oli
sormuksen palauttaminen, myöhemmin sen tuhoaminen. Hobitin
tavoin teos lähti liikkeelle lastenkirjana, mutta sen moodi muuttui
nopeasti joksikin synkemmäksi, aikuisemmaksi. Lopulta kyseessä
on keskiaikaisvaikutteinen myyttinen seikkailukertomus, romanssi,
joka vaihtelee sadun ja ylemmän fantasian ja mytologian välimaas-
tossa. (Ks. Carpenter 1977; Korpua 2015, 184, 189.)
Tolkien liitti hobitit teoksen kautta salakavalasti Silmarillio-

nin maailmaan. Aluksi hobitit tulivat Taruun sormusten herrasta
vain siitä paineesta, että teoksen piti olla Hobitin jatko-osa. Lopulta
teoksen ytimessä on kuitenkin tämän pienen kansan rohkeus suuren
maailman paineissa, ja hobitit ovat kiistatta yksi Tarun sormusten
herrasta suuren suosion syitä (Korpua 2015, 192). Lopussa Tarus-
sa sormusten herrasta on nähtävissä selvä moodin muutos sadus-
ta kohti ylempää mytologiaa. Teos alkaa suhteellisen jutustelevaan
tyyliin, mutta muuttuu tarinan edetessä ylevään proosatyyliin. Itse
asiassa Tolkien tietoisesti teoksen edetessä vaihtoi kirjoittaessaan
vanhakantaisempaan ja juhlavampaan tyyliin. Mitä lähemmäksi Ri-
vendelliä ensimmäisessä teoksessa päästään, sitä mahtipontisem-
maksi tyyli muuttuu.
Kaikesta nykypäivän huomiostaan ja merkityksestään huoli-

matta Tarulla sormusten herrasta on ollut vaikea ja tuulinen asema
mestariteoksena. Kirjailija ja tutkija L. Sprague de Camp (1976)
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kirjoittaa, että Hobitti oli Yhdysvalloissakin myyntimenestys saa-
puessaan, mutta toisin oli Tarun sormusten herrasta laita. Teos myi
tilastojen mukaan Isossa-Britanniassa 35 000 kappaletta vuosien
1954–1961 välillä, mutta Yhdysvalloissa vain 1000–2000 kopiota
vuodessa samana ajanjaksona. Todellinen teoksen myyntimenestys
alkoi vasta 1960-luvulla yhdysvaltalaisten luvattomien ja luvallis-
ten pokkariversioiden myötä. Nykyään kirjaa on myyty ainakin 150
miljoonaa kappaletta, todennäköisesti paljon enemmän, ja sitä pi-
detään kenties maailman myydyimpänä ktiivisenä teoksena. Se on
useimpien tilastojen mukaan 1900-luvun myydyin yksittäinen teos.
(Wagner 2007; Korpua 2015, 22.)
Jo ilmestyessään useat kriitikot kehuivat Tarua sormusten her-

rasta. Esimerkiksi runoilija W. H. Auden (1954) kirjoitti New York
Timesissa teoksen ensimmäisen osan olleen mitä mieluisin joulu-
lahja herooisen seikkailun ystävälle. Ilmestyessään teosta verrattiin
paljon varhaisempaan kirjallisuuteen, muun muassa jo mainittui-
hin Edmund Spenserin Faerie Queeneen (1590) ja Sir Thomas Ma-
loryn Le Morte d’Arthuriin. Teos mullisti ilmestyttyään fantasian
lajin ja teki siitä seuraaviksi vuosikymmeniksi valtavan suosittua.
Genren suuri suosio on oikeastaan vain lisääntynyt 1970-luvun jäl-
keen sekä uudelleen 2000-luvulla Peter Jacksonin elokuvaversioi-
den Tarun sormusten herrasta (2001‒2003) ja Hobitti (2012‒2014)
jälkeen. Nykypäivänä Tolkien tunnetaankin modernin fantasian
isähahmona tai kummisetänä ja Taru sormusten herrasta genren
vaikutusvaltaisimpana teoksena. The Oxord Companion to Eng-
lish Literature (2000, 352) kutsuu Tolkienia ”suurimmaksi vaikut-
tajaksi fantasiagenressä”. Hänen asemansa fantasiakirjallisuudessa
ja sen monimuotoisissa nykypäivän toisinnoissa on monoliittinen
(Korpua 2015, 11).
Tolkienin legendakokoelman täydentymänä voidaan kaikesta

sirpaleisuudestaan huolimatta pitää postuumisti julkaistua Silmaril-
lionia. Teoksen hankaluus nykynäkemyksen mukaan on siinä, että
se ei koskaan valmistunut kokonaisuudessaan eikä sellaisena kuin
Tolkien sen olisi halunnut julkaista. Nykytutkimus pitää kuiten-
kin tärkeänä, että teos huomioidaan Tolkienin ktiosta puhuttaes-
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sa. Esimerkiksi tutkija Mark J. P. Wolf toteaa, että koska Tolkien
pyrki saattamaan Silmarillionin käsikirjoitusta painoon jo elinai-
kanaan, hän todennäköisesti piti sitä sangen valmiina julkaistavak-
si (Wolf 2012, 274).
Teoksena Silmarillion on kaikessa raamatullisessa ja mytologi-

sessa jäykkyydessään merkittävä. Fantasiamaailman luomisen ja
muovautumisen kannalta se on kenties tärkein esimerkki koko la-
jin myöhemmälle historialle. Silmarillionissa esitellään Tolkienin
fantasiamaailman maailmanluomisen ja -rakentumisen pääpiirteet.
Tolkien pyrki Silmarillionilla kohti korkeampaa myyttiä, eikä teos-
ta voi millään kutsua helpoksi lukukokemukseksi. Teosta voi oike-
astaan vertailla vain paljon varhaisempaan kirjallisuuteen, antiikin
mytologioihin, Raamatun Aikakirjoihin tai Miltonin Kadotettuun
paratiisiin. Vuonna 1977 ilmestyneeksi teokseksi Silmarillion on
kaikkea muuta kuin moderni. Paremminkin se on estetiikaltaan sy-
vän keskiaikainen ja taaksepäin katsova teos.
Tolkienin keskiaikaisesta tarina- ja myyttiperinteestä uutta luo-

valla ja mielikuvituksellisella tavalla koostettu yhdenmukainen,
toimiva ja fantasiatekstille ominaisella sisäisellä realismilla operoi-
va tarukokoelman muoto on toiminut 1950-luvulta alkaen yleise-
nä esikuvana fantasialle. Tolkien on 2000-luvun fantasian kummi-
setä, kuten englantilainen fantasiakirjailija China Miéville (2009)
huomioi artikkelissaan ”There and Back Again: Five Reasons Tol-
kien Rocks”. Toisaalta Tolkienin monumentaalisen merkittävyyden
huomaa myös siinä, että hän myös toimii kaiken peittävänä esi-isän
varjona nykyiselle fantasialle, joka ei ole hänen vaikutuksestaan
kyennyt vapautumaan. Tämän kaksijakoisuuden osoittaa myös jo
mainittu ”uuskumman”-alalajin mestarina tunnettu Miéville, joka
toisaalta kirjoittaa ”Tolkienin rokkaavan” mutta on aiemmin nimit-
tänyt häntä myös ”rakoksi fantasiakirjallisuuden takamuksessa”
(the wen on the arse o antasy literature) (Doctorow 2003). Tol-
kienin ktio on paitsi vanhan elinvoimaisen tradition uusi ilmenty-
mä ja (suosiossaan merkittävin) moderni avaus fantasian kentälle
myös rakastettu ja vihattu esikuva kaikelle myöhemmälle fantasial-
le. Toisaalta seuraavat teoksen luvut osoittavat, että nykyfantasian
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traditio ei ole riippuvainen vain Tolkienin varjosta, vaan se on huo-
mattavasti monipuolisemmin rakentunut.

Lopuksi

Fantasialla ja ylipäänsä mielikuvituksen rajoja venyttävällä kirjalli-
suudella on pitkä ja mielenkiintoinen jatkumonsa, traditio, joka on
säilynyt elävänä ja vaikutusvaltaisena länsimaissa halki historial-
listen aikojen antiikista keskiajan kautta aina nykypäivään saakka.
Nykypäivän fantasia on mielenkiintoisella tavalla taaksepäin katso-
vaa, sillä se vaikuttaa kunnioittavan antiikin ja keskiajan myyttipe-
rinnettä, mutta pyrkii myös jatkuvasti uudistamaan sitä ja elävöittä-
mään omaa lajihistoriaansa.
Fantasian nykyaikaisen kehityksen kannalta merkittävänä välit-

täjänä ja suorastaan synteesinä vanhan myyttisen ajan ja nykypäi-
vän genrekirjallisuuden välillä toimivat J. R. R. Tolkienin teokset
kuten Taru sormusten herrasta, Hobitti ja Silmarillion. Tolkienin
teksteissä myyttiperintö sekä länsimaisen kirjallisuuden fantastinen
traditio saavat uuden tulkinnan ja uuden voiman, joka on kanta-
nut pitkälle 2000-luvulle saakka – tradition, jota ilman tämän päi-
vän keskeiset antasiatekstit kuten Tolkienin Keski-Maa-ktio, J.
K. Rowlingin Harry Potter (1998‒2008), George R. R. Martinin
teossarja Tulen ja jään laulu (A Song o Fire and Ice, 1996‒) ja
sen pohjalta syntynyt Game o Thrones -televisiosarja (Yhdysvallat
2011‒2019) eivät olisi sellaisinaan nähneet päivänvaloa.
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VIITTEET

1 Vertaa esimerkiksi Robert Louis Stevensonin teoksiin Tohtori Jekyll

ja Mr. Hyde (1886) tai H. G.Wellsin teokseen Näkymätön mies (1897).

Faustin ja Prometheuksen hahmot elävät vahvasti nykyisessä tieteen

hallitsemassa maailmankuvassa, ja nämä myyttiset tyypit nousevat

usein esiin keskustelussa, kun puhutaan esimerkiksi geenimanipulaati-

on riskeistä ja mahdollisuuksista tai laboratorioista karkaavien taudin-

aiheuttajien peloista.
2 Itse asiassa Hesiodoksen Jumalten synnyssäKerberoksella on 50 pää-

tä, mutta kuvataiteessa päiden määrä putosi kenties käytännön syistä

myöhemmin kolmeen.
3 Túrin toki surmaa itsensä tarinassa onnistuttuaan surmaamaan ensin

lohikäärmeen. Hänen traaginen itsemurhansa johtuu siitä, että hän on

tiedostamattaan syyllistynyt insestiseen suhteeseen sisarensa kanssa.

Tarina vertautuu insestin osalta läheisesti Kalevalan Kullervo-tarinaan

sekä kreikkalaiseen Oidipus-myyttiin (Korpua 2017, 137‒138).
4 Lilith (tai Lilit) -hahmo löytyy Talmud Bavlista (Babylonian Talmu-

dista) sekä Raamatusta (Septuaginta-versiosta tosin nimellä Onoken-

tauros). Hänen hahmonsa yhdistetään myös Gilgamesh-eepoksen de-

moniin, jonka nimi translitteroidaan usein muodossa Ki-sikil-lil-la-ke.

Vuoden 1992 Raamatun käännöksessä Lilith mainitaan Jesajan kirjas-

sa (34: 13–14) seuraavasti: ”Koko maasta tulee hyeenojen tanner, ka-

melikurkien asuinsija. Villikoirat ja sakaalit siellä kohtaavat, villivuohi

villivuohta kutsuu. Siellä lepäilee Lilit, öinen velhotar, sieltä hän löytää

rauhallisen sijan”. Juutalaisessa mytologiassa hänet mainitaan kabba-

listisessa Alphabetum Siracidissa eli Othijoth ben Sirachissa (n. 700–

1000 jaa.) ja kabbalan mystiikan kokoavassa Zoharissa (n.1300-l.).

Häntä kutsutaan usein demonien kuningattareksi tai demonien äidiksi.
5 Tämän teoksen luku ”Sankarifantasia, pulp ja populaarikirjallisuus”

käy läpi aikakauden toista hallitsevaa alalajia eli amerikkalaista pulp-

fantasian perinnettä.
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6 Viitaten keskiaikaiseen romanssin perinteeseen, ei nykyajan romans-

sikirjallisuuteen. Keskiajalla romanssit kuvasivat idealisoitujen san-

kareiden seikkailuja eksoottisissa ja usein fantastisissa ympäristöis-

sä, mutta nykyajan romanssikirjallisuus on yleistettynä rakkauskirjal-

lisuutta, joka keskittyy seikkailun sijasta (tai sen ohella) enemmän ro-

manttisiin suhteisiin.
7 Itse asiassa Tolkien ja Eddison myös tapasivat kerran, kesäkuussa

vuonna 1944, kuten paljastuu Tolkienin kirjeistä (Tolkien 1981, 84,

258).
8 Niin sanotusta kuolevan jumalan myytistä kirjallisuudessa ja etenkin

fantasiakirjallisuudessa muun muassa Tolkienin, Lewisin ja Rowlingin

teoksissa ks. Korpua 2016, 131‒136. Maailmanlopun visioista kirjalli-

suuden historiassa ja antasiakirjallisuudessa ks. Korpua 2016, 70‒99.
9 Usein kirjoitetaan, että Tolkienin tavoite oli luoda ”mytologia Eng-

lannille” (ks. esim. Carpenter 1977), mutta oikeammin Tolkien kirjoit-

ti haluavansa omistaa teoksensa Englannille, maalleen (Tolkien 1999,

x–xi).
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