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1 Johdanto
Suomalaista nykyfantasiaa kirjoittavan Ilkka Auerin esikoisteoksessa Sysilouhien sukua
(SS 2004) seikkailee 11-vuotias Nonna. Hänen seikkailunsa alkavat, kun tytön äidille
kostoa vannova Mustahalmeen Gerhard sieppaa tytön tapettuaan Nonnan isän ja ajettuaan tytön äidin pakosalle. Nonnan eläinsuojelija, jääkarhu Fenris, pelastaa tytön fantastisten voimien avulla ja lähtee Nonnan kanssa kohti pohjoista pakoon Gerhardin Hornasta manaamaa pahaa henkeä. Nonna kulkee matkallaan tietäjän luota toiselle ja saa
vihjeitä sukunsa menneisyydestä, josta hänen vanhempansa eivät ole tienneet mitään.
Sankaritar tapaa kauan sitten menehtyneen lohikäärmeen Skaflocin hengen, joka paljastaa tytölle tämän olevan muinaisten sysilouhien - voimakkaiden ja pahoja voimia käyttäneiden lohikäärmeiden - sukua. Lopulta Nonna löytää Hiidenkynnen linnakkeen ja
sieltä itselleen opettajan. Lumen ja jään maa -sarjan1 ensimmäisessä osassa Nonna
aloittaa matkansa kohti sukunsa saloja, ja teoksen loppu viittaa merkittäviin tapahtumiin
tulevaisuudessa. Matkallaan Nonna käy monen eri maailman rajalla, häntä uhataan
oman maailmansa ulkopuolelta ja hän saa apua muista maailmoista. Esimerkissä Nonna
on paennut Gerhardin Hornasta manaamaa pahaa henkeä metsän kautta maahisten valtakuntaan eli Manalaan. Hän pohtii keinoa paeta pahaa henkeä Tuonelaan:
Tuonela ja maahisten valtakunta olivat aivan eri asia kuin pahojen henkien
ja kadotettujen sielujen asuttama Horna, mutta silti niillä oli paljon yhteistä. Se riitti antamaan pahalle hengelle suuren vallan maahisten maailmassa. Nonna voisi toki paeta Tuonelaan ja silloin Tuonelan herra Kolrun ja
hänen tyttärensä Thyra suojelisivat Nonnaa, sinne ei pahalla hengellä olisi
mitään asiaa. Mutta Nonnakaan ei pääsisi enää koskaan tuosta valtakunnasta poistumaan. (SS 137.)
Esimerkki tiivistää hyvin maailmojen monimutkaisuuden ja kerroksisuuden teoksessa:
Tuonela, Manala ja Horna muistuttavat toisiaan, mutta niissä on myös eroja. Tuonelaan
kulkeminen ja sieltä palaaminen on mahdotonta, Hornan henget taas manataan Hornasta
Nonnan maailmaan, eikä kulkeminen Hornaan onnistu. Manala on puolittain näkyvillä
ja puolittain piilossa. Omasta arkisesta maailmastamme eli reaalimaailmasta eroavat
maailmat luovat lukijalle fantasiassa tyypillisen pelonsekaisen kunnioituksen ja ihme1

Romaanisarjan muut osat ovat Varjoissa vaeltaja (2006), Hyinen hauta (2007) ja Ikitalvi (2008).
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tyksen tunnun, jotka tekevät teoksesta ihmeellisen ja mielenkiintoisen (Zahorski & Boyer 1982: 57).
Tutkin pro gradu -työssäni Sysilouhien sukua -teoksen ihmeellisiä maailmoja fantasian rakennusaineena suhteessa eri lajityyppien romaanien jakamiin kerronnallisiin trooppeihin ja sääntöjen kääntämiseen. Romaanin erilaisissa ihmeellisissä maailmoissa on erilaiset olemisen ehdot. Esimerkiksi Nonnan sisko Erna on kuollut Nonnan
arkipäivän maailmassa mutta elää Jumalhovissa, Nonnan suojelija Fenris on yhdessä
maailmassa ensisijaisesti jääkarhu ja toisessa soturi, ja tietyt henkilöhahmot voivat muotoaan muuttamalla kulkea maailmasta toiseen. Toiset henkilöhahmot taas voivat liikkua
maailmojen välillä ilman muodonmuutoksia. Näiden ihmeellisten maailmojen kautta
Nonna löytää omat ihmeelliset voimansa. Astumatta muihin maailmoihin tämä ei olisi
hänelle mahdollista. Ylimartimon mukaan (2008: 25) juuri maailmasta toiseen siirtyminen on yhteydessä itsensä löytämiseen ja kasvamiseen, jotka ovat fantasiakirjallisuudelle tyypillisiä teemoja.
Fantasiakirjallisuutta lukiessaan lukija pääsee usein yhden teoksen sisällä
vierailemaan moniin erilaisiin meidän arkitodellisuudestamme poikkeaviin maailmoihin. J.K. Rowlingin Harry Potter -sarjan (1997–2007) lukijat päätyvät 1990-luvun Lontoosta junalla velhojen ja noitien rinnakkaiseen maailmaan, ja Tomi Kontion Keväällä
isä sai siivet -teoksessa (2000) lapset siirtyvät kaivon kautta Austraasiaan. Siirtyminen
maailmasta toiseen ei välttämättä ole aina yhtä konkreettista portin tai liminaalitilan2
kautta liikkumista molempiin suuntiin, vaan siirtyminen maailmasta toiseen voi tapahtua yhtä lailla unien kautta tiettyjen apuvälineiden avulla (Robert Jordanin Ajan Pyörä sarjassa [Wheel of Time 1990–2013] unimaailmaan vievät sormukset) tai henkilöhahmo
voi liikkua maailmasta toiseen, mutta vain yhteen suuntaan, esimerkiksi kuolemalla
(Astrid Lindgrenin Veljeni Leijonamieli [1973]). Siirtyminen saattaa olla mahdollista
vain tietyille henkilöhahmoille (J.M. Barrien Peter Pan [1911/2002]) tai reitin löytäminen saattaa vaatia tiettyjä ominaisuuksia (C.S Lewisin Narnian tarinat -sarja [1950 1956]). Siirtymistä maailmasta toiseen säätelevät siis tietyt ehdot, jotka henkilöhahmon
on täytettävä. (Clute & Grant 1997 s. v. conditions).

2

Liminaalitilat eli kynnykset ovat siirtymätiloja, joiden kautta löydetään siirtymäreitti rinnakkaismaailmoihin (Wienker-Piepho 2004: 36).
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Näitä omasta arkipäivän maailmastamme - eli ensimmäisen asteen maailmasta - poikkeavia maailmoja kutsutaan toisen ja kolmannen asteen maailmoiksi3. Maailmoilla on eri teoksissa erilaisia funktioita, ja niihin liittyy erilaisia motiiveja. Toisen
asteen maailmat voivat mahdollistaa pakomatkat, matkat ajassa ja paikassa, utopistiset
tai dystopiset kuvitelmat ja satiirin (Rabkin 1976). Niitä voi olla ääretön määrä, ja ne
voivat sijaita sisäkkäin eri tasoilla. Toisen asteen maailmojen avulla voidaan kääntää
sääntöjä nurin kurin ja siten pitää yllä fantastista tunnelmaa. Sääntöjen kääntämisellä
tarkoitetaan teoksen sisäisten tosiasioiden ja sääntöjen muuttamista niin, että niistä tulee
teoksen maailmassa epätavallisia. Toisen asteen maailmat ovat fantasiakirjallisuuden
lajin määritelmän sydämessä. Sysilouhessa muutetaan sovittuja tai ymmärrettyjä sääntöjä jatkuvasti eri asteiden maailmojen välillä. Teos on tässä mielessä uskollinen lajin
perinnölle ja on siten määriteltävissä fantasiakirjallisuudeksi.
Romaanisarja

edustaa

fantasiakirjoille

hyvin

tyypillistä

quest-

tarinatyyppiä, jossa erikoisilla kyvyillä varustettu sankari lähtee matkaan suorittamaan
tehtävää ja saavuttaa lopulta päämäärän. Tarina sijoittuu kuvaamansa maailman historian myyttiseen murroskohtaan, mikä onkin lajille tyypillistä (Bengtsson 2002: 15). Murros muuttaa kaiken, ja maailma on vaarassa kokea muodonmuutoksen (Clute & Grant
1997 s. v. thinning). Muodonmuutoksella tarkoitetaan usein ohenemista, mikä ilmenee
taikuuden vähenemisenä sekä vanhan rikkauden ja kulttuurin köyhtymisenä (mp.). Matka keskeytyy vaikeiden koettelemusten ja vihollisten asettamien esteiden takia. Esimerkiksi J.R.R. Tolkienin Taru sormusten herrasta –teoksessa (TSH, 1973 - 1974) erilaiset
uhkaavat ja auttavat hahmot kootaan sarjaksi kohtaamisia, jotka kehittävät sankarissa,
Frodo-hobitissa, rohkeutta, lojaalisuutta, oma-aloitteisuutta ja itsekuria (Thompson
1982: 217). Myös Nonna oppii matkansa aikana juuri näitä ominaisuuksia.
Quest-tarina voi olla joko ulkoisesti tai sisäisesti motivoitu. Ulkoisesti motivoidussa tarinassa sankari(tar) etsii jotain maailman selviämiselle tärkeää, matkustaa
paikkoihin, joissa häntä testataan ja todetaan hänet tavoitteensa arvoiseksi. Sankari(tar)
palaa kotiin etsimänsä esineen, puolison tai tiedon kanssa. Sisäisesti motivoitu questtarina on usein sankarin kasvutarina, joka kertoo kasvusta lapsesta aikuiseksi tai aikuisen itsen löytämisestä (Clute & Grant 1997 s. v. quests; Daemmrich & Daemmrich
1987: 216). Fantasiamaailman tutkiminen ja siellä eri paikoissa vieraileminen voidaan
lukea allegorisesti kasvun eri hetkiksi (Clute & Grant 1997 s. v. plot devices). Suhde
3

Tarvittaessa voidaan puhua neljännen, viidennen, jne. asteen maailmoista.
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itseen, lähimmäisiin ja perheeseen ovat toistuvia aiheita fantasiakirjallisuudessa (Klingberg 1980: 122–123). Auerin teossarja on kahden quest-tarinatyypin sekoitus: Sankaritar Nonna on sysilouhi Skaflocin ensimmäinen naispuolinen jälkeläinen, ja hänen on
kohtalonsa on sinetöity seuraamaan tiettyä polkua. Kohtaloaan seuratessaan Nonna oppii tuntemaan itsensä ja menettää perheensä, mutta löytää sen lopulta uudelleen.
Sarja mukailee selvästi anglosaksisen fantasiakirjallisuusperinteen malleja
keksittyine reaalimaailmasta irrallisine kokonaisine maailmoineen enemmän kuin kotoisista fantasiakirjoista tuttuja malleja. Fantasiakirjallisuutta pidetään vahvasti anglosaksisena kirjallisuudenlajina (Bengtsson 2002: 12), joten sikäläisen perinteen seuraaminen
ei ole lainkaan yllättävää. Samat kliseet yhdistävät kaikkea fantasiakirjallisuutta kaikkialla maailmassa (Halme 2006: 59). Suomalaiselle fantasialle tuntuu olevan tyypillistä,
että fantasia ilmenee arkipäivässä, eikä monia kokonaan reaalitodellisuudesta erillisiä
fantasiamaailmoja ole genren romaaneissa juuri esiintynyt. Suomessa tyypillisempää on
ollut käyttää hyväkseen Kalevalan, muun suomalaisen kansanperinteen sekä pohjoismaisen mytologian henkilöhahmoja ja esineitä (mts. 56). Tyypillistä on pitkään ollut
pitää oman maailmamme kaltainen maailma osana teoksen fantasiamaailmaa (esimerkiksi Reijo Vahtokarin Peliin kadonnut poika [2004]), vaikka toki kokonaisia uusia
maailmojakin on luotu (esimerkiksi Anu Holopaisen Syysmaa-sarja [2003–2012] ja Helena Wariksen Pohjankontu -trilogia [2009–2013], joka on hyvä esimerkki myös Kalevalan käytöstä). Sysilouhi viittaa Kalevalaan lähinnä muutaman nimen kautta, eikä
Auerin luomasta toisen asteen maailmasta ole mahdollista siirtyä mitään kautta reaalimaailmaa muistuttavaan ensimmäisen asteen maailmaan.
Sysilouhi nojaa Kalevalan asemesta pohjoismaiseen mytologiaan ja kulttuuriin (Sisättö 2008: 17). Anglosaksisessa fantasiakirjallisuuden perinteessä kylmyys ja
pimeys ovat pahan elementtejä ja ilmentymiä, mutta Auerin 12-lukuisessa kylmistä alueista kertovassa teoksessa ne ovat tuttuja ja rakkaita asioita, jotka luovat turvan tunnetta.
Talvi ei ole Sysilouhessa voimia vievä vaan niitä antava vuodenaika. (Sisättö 2006; Sisättö 2008: 19; Leppänen 2004.)
Aikaisempaa laajaa tutkimusta kirjasarjasta ei ole4. Fantasiakirjallisuus on
muuttunut suositummaksi Suomessa vasta 1990-luvulla ja on täten suhteellisen uusi
kirjallinen ilmiö (Bengtsson 2002: 36). Pohjoismaiset fantasian ja scifin tutkijat järjestäytyivät vasta syksyllä 2013 (Jyväskylän yliopisto 2013). Laji tuntuu edelleenkin ole4

Linda Kindt on kirjoittanut teoksesta kandidaatin tutkielmansa vuonna 2011.
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van hieman altavastaajan asemassa suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa, ja lajista
kirjoittavat tutkijat ovat tutkimuksesta ja bibliografiasta toiseen samoja, tunnetuimpina
Vesa Sisättö ja Niklas Bengtsson.
Ulkomaista tutkimusta fantasiakirjallisuudesta ja varsinkin sen lajimääritelmistä sen sijaan löytyy, tosin tutkimus näyttää olevan painottunut erityisesti lastenkirjallisuuden tutkimukseen. Keskustelun fantasian lajimääritelmästä laajamittaisemmalla
tasolla aloitti Tzvetan Todorov (1970/1973), eikä yksimielisyyttä ole vieläkään syntynyt. Toisen asteen maailman teoriaa ovat kirjoittaneet ainakin Maria Nikolajeva, J.R.R.
Tolkien, Thomas G. Pavel, Marie-Laure Ryan, Nancy H. Traill, Raymond H. Thompson, Kenneth J. Zahorski ja Robert H. Boyer, George P. Landow, Peter Hunt ja Millicent Lenz. Suomessa toisen asteen maailmaa on tutkinut ja kommentoinut Samuli Hägg.
Johanna Harkkila analysoi pro gradu -työssään ”Fantasiamaailman rakenne J. K. Rowlingin teoksessa Harry Potter ja viisasten kivi” Potter-sarjan toisen asteen maailman
rakennetta Maria Nikolajevan (1988) teoksen The Magic Code pohjalta. Hanna-Riikka
Roine taas tutkii pro gradu -työssään ”Maailmojen verkostossa. Fantasiafiktion rakentuminen ja välittyminen China Miévillen teoksissa Perdido Street Station, The Scar ja
Iron Council” henkilöhahmojen sisäisiä maailmoja ja niiden rakentumista. Työssäni
käytän toisen asteen maailman teoreettisena lähtökohtana pitkälti Maria Nikolajevan
teoriaa.
Toisen asteen maailmojen tutkimus on pitkälti ollut tutkimusta siitä, miten
maailmat vaikuttavat lukukokemukseen. Tutkimus on ollut tulkintoja henkilöhahmojen
psykologisista maailmoista tai analyyseja siitä, miten kirjailija on kommentoinut ensimmäisen asteen maailmaa. Tutkimuksessani keskityn analysoimaan teosta trooppien,
sääntöjen kääntämisen eli teoksen pohjasääntöjen muuttamisen ja useamman asteen
maailmojen näkökulmasta. Margaret Anne Doody ottaa teoksessaan The True Story of
the Novel (1997) esille kirjalliset troopit, jotka esiintyvät hänen mukaansa muodossa tai
toisessa kaikissa romaaneissa antiikista nykykirjallisuuteen. Näitä kerronnan trooppeja
on useita erilaisia, ja monet niistä ilmenevät tavalla tai toisella useissa eri aikakausien ja
lajityyppien romaaneissa. Fantasiakirjallisuutta on lajina pidetty marginaaliin kuuluvana, mutta kerronnan troopit ovat löydettävissä myös ihmeellisistä asioista kertovista
kirjoissa. Työssäni tutkin, missä yhteydessä nämä troopit esiintyvät, ja kiinnitän erityistä huomiota siihen, liittyvätkö nämä esiintymät useamman asteen maailmoihin ja sääntöjen kääntämiseen. Tällöin troopit kiinnittäisivät fantastiset elementit teoksen selkärankaan ja sen rakenteisiin, eikä fantasia olisi päälle liimattua.
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Fantasiakirjallisuuden määritelmälle tärkeää on useamman asteen maailmojen ja sääntöjen kääntämisen olemassaolo. Keskittymällä niiden yhteydessä esiintyviin trooppeihin pyrin selvittämään, onko näillä useamman asteen maailmoilla tärkeä
rooli trooppien järjestämisessä fantasiakirjallisuudessa ja tapahtuvatko sääntöjen kääntämiset juuri trooppien yhteydessä. Ilkka Auerin teoksessa silmiinpistävää on toisen,
kolmannen ja neljännen asteen maailmoiden lukuisuus. Siksi on selvittämisen arvoista,
miten maailmasta toiseen siirtymisen rajatilat liittyvät yhteen kerronnan troopeista: reunan trooppiin. Erittelen reunan troopin yhteydessä myös siihen liittyviä motiiveja. Väitän sääntöjen kääntämisen ja kerronnan trooppien ryhmittyvän useamman asteen maailmojen yhteyteen, ja tarkemmin sanottuna erityisesti niiden reuna-alueille.
Keskityn työssäni ensin fantastisiin fiktiivisiin maailmoihin ja toisen asteen maailman erilaisiin variantteihin. Esittelen toisen asteen maailmalle tyypillisiä rakenteellisia ominaisuuksia ja tyypillisiä toisen asteen maailman ilmenemismuotoja.
Keskustelen toisen asteen maailmojen suhteesta fantasiakirjallisuuden lajimääritelmään.
Toisessa luvussa esittelen kerronnan troopit ja otan esille esimerkkejä niistä. Käsittelen
toisessa luvussa myös sääntöjen kääntämistä ja toisen asteen maailman rakentumista.
Kolmannessa luvussa käsittelen labyrintin trooppia ja siihen liittyen muita Sysilouhen
tärkeitä kerronnan trooppeja. Neljännessä luvussa painotan reunan troopin erityistä roolia fantasiakirjallisuudessa ja käsittelen siihen liittyviä motiiveja.

2 Fantastiset fiktiiviset maailmat ja kerronnan troopit
Kaunokirjallisuuden fiktiivisten maailmojen luonnissa on rajoituksia. Maailmojen kuvailu ei voi olla täysin tarkkaa, ja reaalimaailmasta poikkeavan tiedon esittely voi olla
haastavaa (Hägg 2008: 6). Maailma voidaan kuvata teoksessa monin tavoin, mutta valitut sanat ja tavat ovat aina tärkeitä ja merkityksellisiä. Nämä keinot määrittävät sitä,
millainen toisesta maailmasta lopulta tulee (Hägg 2008: 10–11). Kuvattu toisen asteen
maailma on yleensä vain sen kokoinen, mikä on teoksen juonen kannalta välttämätöntä.
Tätä periaatetta kutsutaan vähimmäisetäisyyden periaatteeksi (engl. principle of minimal departure) (Pavel 1989: 87, 89). Periaate näkyy muun muassa siinä, että usein fantasiakirjallisuudelle tyypilliset kartat (Clute & Grant 1997 s. v. maps) kattavat vain tietyn alueen, eivät koko luotua planeettaa. Vaihtoehtoisesti kartassa tapahtumien kannalta
tärkeät alueet on kuvattu tarkemmin ja muut alueet epämääräisemmin. Esimerkkinä
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toimii hyvin Auerin teoksen Pohjoisten valtakuntien kartta (LIITE 1), johon on merkitty
lähinnä vain alueet, jotka teoksessa mainitaan. Maailma ei kuitenkaan lopu siihen, mihin kartan reuna loppuu (LIITE 2).

2.1 Fantastinen kirjallisuus ja toisen asteen maailma fantasian ehtona
Fantastinen kirjallisuus (engl. the fantastic) on genre, jossa mahdollinen ja mahdoton
sekoitetaan niin, että lukijalle ei jää johdonmukaista selitystä tarinan tapahtumille.
Usein tekstin kertoja ja/tai keskeinen henkilöhahmo on epätietoinen tapahtumien syistä.
(Baldick 2008; Abrams 1999; Todorov [1970]1973.) Fantastisen kirjallisuuden kerronta
sotii totuttua vastaan ja kääntää teoksen sisällä voimassa olevia sääntöjä jatkuvasti nurin
kurin, jolloin lukijalle jää käsitys, että mitä tahansa voi tapahtua (Rabkin 1976; Landow
1982). Kontrastin arkipäivän ja fantasian välillä on säilyttävä, mikä vaatii sääntöjen
jatkuvaa muuttamista (Rabkin 1976: 13). Sysilouhessa kontrastia ylläpidetään pitkälti
erilaisten arkipäivän maailmasta eroavien maailmoiden avulla.
Termin fantastinen esitteli Tzvetan Todorov kirjassaan Introduction á la
littérature fantastique (1970; englanniksi The Fantastic 1973). Teosta on kritisoitu paljon (ks. esimerkiksi Kuusisto 1993 ja Traill 1996), mutta sitä pidetään silti yhtenä fantastisen genren tutkimuksen tärkeimmistä teoriaesityksistä. Todorovin mukaan fantastisen tarinan tunnusmerkki on se, että kerronta jättää yliluonnollisen aineksen olemassaolon tarinan maailmassa epävarmaksi. Hänen mukaansa fantastinen kerronta aiheuttaa
epäröinnin ihmeellisten (engl. marvellous) tarinoiden yliluonnollisten selitysten ja luonnollisten tai outojen (engl. uncanny) tarinoiden psykologisten selitysten välillä. Genrenä
fantastinen sijoittuu näiden kahden ääripään välille. (Baldick 2008; Herman, Jahn &
Ryan 2005; Todorov 1973.)
Fantastinen on peräisin kristinuskon kuoleman ja kuolemanjälkeisen elämän mysteeristä ja hyvän ja pahan epämääräisyydestä. Fantastinen nousi kirjallisuuden
keinoksi 1400-luvulla, mutta muuttui omaksi lajikseen lähempänä 1700-luvun loppua.
(Herman et al. 2005.) Fantastinen kirjallisuus kukoisti 1800-luvun romanttisissa kummitustarinoissa ja niihin liittyneessä fiktiossa (Baldick 2008). 1800-luvulla fantastinen
kirjallisuus kehittyi kahteen suuntaan: fantastiseen, joka linkittyi uskonnollisiin ja metafyysisiin kysymyksiin, ja science fictioniin, joka inspiroitui teknologisesta edistyksestä.
1900-luvulla fantastinen jakautui edelleen fantastiseen, maagiseen realismiin ja sääntöjä
rikkovaan fiktioon. (Herman et al. 2005.)
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Fantastisesta käytetään usein termiä fantasia. Fantastisen monimuotoisuus
tekee termistä vaikeasta määriteltävän, sillä fantastisella kirjallisuudessa ei ole muita
yleisesti hyväksyttyjä konventioita kuin epärealismi. Roger Caillois määrittelee fantastisen ilmaisulla ’pelkistämättömän outouden ilmaisu’, mitä Todorov pitää liian sekavana.
Todorovin oma määritelmä taas on todella tiukka ja rajoittava. Rosemary Jacksonin
mukaan fantasia on intohimon ja kapinan mielikuvituksellinen genre, jonka kautta voidaan ilmaista kiellettyjä ja torjuttua asioita ja tunteita, rikkoa rajoja ja tutkia kumouksellisia ideoita magian, tuntemattoman ja muiden fantastisten elementtien kautta. (Herman
et al. 2005.)
Tässä tutkielmassa fantasiakirjallisuus määritellään toisen asteen maailman kirjallisuudeksi. Toinen maailma antaa määritelmälle jotain konkreettista, jonka
fantasiakirjallisuudesta on löydyttävä, jotta se kuuluu genreen. Lisäksi teoksen maailman sääntöjen on muututtava jatkuvasti. Moni määritelmistä listaa asioita, joita fantasiakirjallisuus ei ole, mitä ei voida pitää kovinkaan tarkkana määritelmänä. Todorovin
määritelmän mukainen epätietoisuus taas pätee vain tietyn aikakauden kirjallisuuteen ja
pelkän yliluonnollisen ja ihmeellisen mukaan määriteltäessä mukaan lukeutuu myös
teoksia, jotka eivät fantasiakirjallisuuden kenttään kuulu. Tässä tutkimuksessa teksti ei
ole fantasiaa, jos siinä ei esiinny toisen asteen maailmaa millään tasolla. Myös Maria
Nikolajeva (1988) määrittelee fantasian kirjallisuudeksi, jossa esiintyy vähintään yksi
fyysisellä tasolla olemassa oleva toisen asteen maailma. Toisen asteen maailmassa on
oltava mahdollista seikkailla ja siellä on voitava vaikuttaa tapahtumiin. Toisen asteen
maailmaan on mahdollista siirtyä ja/tai sieltä on mahdollista siirtyä ensimmäisen asteen
maailmaan. Esimerkiksi viestinviejän tai esineen kulku maailmasta toiseen on mahdollista.
Toisen asteen maailman käsitteen esitteli J.R.R. Tolkien esseessään ”On
Fairy-Stories” (1947/1983, suom. ”Saduista”), jossa Tolkien määrittelee sadut kertomuksiksi, jotka kertovat Faëriesta, maailmasta tai tilasta, jossa haltioilla on olemuksensa
(Tolkien 1983: 113) ja jonka ytimessä on toisten maailmojen (engl. Other-worlds) luominen tai niihin kurkkiminen (mts. 135). Tätä luomisprosessia Tolkien (mts. 139) kutsuu aliluominen (engl. sub-creation). Sadut voidaan edelleen jakaa kolmeen eri haaraan:
yliluonnollisesta kertovat mystiset sadut, luonnosta voimansa saavat maagiset sadut ja
ihmistä halveksuen ja säälien peilaavat sadut (mts. 132). Maagisilla saduilla Tolkien
tarkoittaa fantasiakirjallisuutta, johon eivät hänen mukaansa kuulu matkakertomukset,

9
unet ja eläinsadut (mts. 116–117). Sadut ja näin ollen myös fantasiakirjallisuus tarjoavat
lukijalleen fantasiaa, löytämisen iloa, pakomahdollisuuden ja lohtua (mts. 138).
Toisen asteen maailman määritelmään kuuluu Tolkienin mukaan se, että
maailma noudattaa sisäistä logiikkaa, ja loogisuuden takia lukija uskoo tarinaan ja sen
kuvaamaan maailmaan sinne astuttuaan (Tolkien 1983: 132). Fantastisten maailmojen
loogisuutta vaaditaan järjestäen kaikissa alan teoksissa. Vapaus muuttaa meidän ensimmäisen asteen maailmassamme vallitsevia faktoja lähes ilman rajoituksia tekee maailmasta fantastisen. Kun tämä vapaus yhdistetään mielikuvitukseen ja epätodellisuuteen,
saadaan aikaan fantasiaa. (mts. 139.) Tolkien kutsuu tätä lukemistapahtuman ajan kestävää uskoa toisen asteen maailmaan toisen asteen uskoksi (engl. secondary belief) (mts.
132). Jos toisen asteen maailmassa on epäloogisuuksia tai ristiriitaisuuksia, lukija etääntyy maailmasta ja lukee tekstiä ulkoapäin, ensimmäisen asteen maailmasta. Fantasia
päättyy Tolkienin mukaan (1983: 153) aina eukatastrofiin, jännityksen laukeamiseen,
jolloin paha on voitettu ja intohimot tyydytetty.
Fantasiakirjallisuuden sukulaisgenrejä ovat science fiction, sadut ja taidesadut. Science fiction -kirjallisuudessa todellisuudesta poikkeavat tapahtumat selitetään
rationaalisesti ja usein tieteellisesti (Nikolajeva 1988: 13). Nikolajevan (mts. 12–13)
mukaan sadun ja fantasian ero on siinä, että saduissa magian olemassaolo kuuluu maailmaan kiinteästi, kun taas fantasiassa ihmeellisiä alueita ja magiaa on olemassa, mutta
tarinan henkilöhahmojen täytyy itse löytää keino saavuttaa tai löytää nämä alueet ja
magia. Saduissa on Nikolajevan mukaan yksi maailma, jossa kaikki on mahdollista,
eikä mikään ole ihmetyksen aiheena. Lisäksi hyvä voittaa saduissa aina pahan.
Fantasiassa on ainakin kaksi maailmaa: esimerkiksi ensimmäisen asteen
todellinen maailma ja toisen asteen ihmeellinen maailma (engl. primary world ja secondary world5), eivätkä hyvä ja paha välttämättä ole yhtä mustavalkoista kuin saduissa
(Nikolajeva 1988: 13, 28). Nikolajevan mukaan (mts. 43) toisen asteen maailma on tärkein fantaseemi6, jota ei voida korvata.

5

Primary world ja secondary world suomennetaan useimmissa lähteissä termeillä ’ensisijainen’ ja ’toissijainen’ maailma, mutta koska myöhemmin esiintyvää termiä tertiary world ei voida suomentaa samalla
periaatteella, olen jatkuvuuden takia ottanut käyttöön käännökset ’ensimmäisen asteen’, ’toisen asteen’
ja ’kolmannen asteen’ maailma.
6
Fantaseemi on Maria Nikolajevan (1988: 23) abstrakti termi fantasiakirjallisuudessa toistuville kerronnallisille elementeille, jotka kuuluvat olennaisesti fantasian lajiin. Fantaseemi voi olla sama asia kuin
funktio tai motiivi, mutta se voi viitata myös laajempaan yksikköön, ja motiivit ja funktiot voivat näin
olla alemman tason fantaseemeja. Yksi fantaseemi voi laajimmillaan kattaa koko tekstin esimerkiksi
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Ero Tolkienin ja Nikolajevan teorioiden välillä on se, että Tolkien pitää
ensimmäisen asteen maailmana maailmaa, jossa elämme ja jossa luemme teosta. Nikolajevan mukaan ensimmäisen asteen maailma on kuvaus maailmasta, jossa elämme.
Esimerkkinä tällaisesta Nikolajevan määritelmän mukaisesta ensimmäisen asteen maailmasta toimii minkä tahansa realistisen teoksen miljöö. Tässä tutkielmassa käytän termiä Nikolajevan määritelmän mukaisesti.

2.2 Toisen asteen maailman rakenne
Toisen asteen maailma on luovan mielikuvituksen tuote ja sellaisena uskomisen kohde,
toisin kuin science fictionin (eli scifin) miljöö, joka on usein avaruus tai planeetta, joka
on edelleen osa omaa todellisuuttamme (Nikolajeva 1988: 35). Scifissä itse maailman
olemassaolo on mahdollista (Mars, avaruusalus), ja maailman sijainti Maan suhteen tai
Maassa on määriteltävissä. Jos siirtyminen maailmasta toiseen tapahtuu tieteellisin loogisesti selittyvin apuvälinein, kyseessä on scifi eikä fantasiakirjallisuus (mp.).
Toisen asteen maailma on rakennettava niin, että sieltä on löydettävissä
yhtymäkohtia lukijan arkikokemuksiin. Maailmassa on toisin sanottuna oltava tarpeeksi
samaa kuin ensimmäisen asteen maailmassa. Esimerkiksi fysiikan lait voivat olla suurelta osin samat kuin ensimmäisen asteen maailmassa, ja ihmisillä on perheet, mutta
jokainen voi itse valita oman sukupuolensa kerran kuussa (Ursula LeGuinin The left
hand of darkness [1969]). Jos lukija ei voi samaistua toisen asteen maailman tapahtumiin sen liiallisen vierauden takia, rakennetusta maailmasta tulee turha ja merkityksetön. Fantasiakirjallisuudessa lukija on toisen asteen maailman ulkopuolella, mutta henkilöhahmot voivat matkustaa ja saada vieraita toisista maailmoista, jolloin tarvitaan lukijan toisen asteen uskoa (engl. secondary belief) tapahtumiin. (Nikolajeva 1988: 37,
Pavel 1989: 59.)
Nancy H. Traill puhuu teoksessaan (1996: 8–10) mahdollisten maailmojen
kehyksestä, joka määrittelee fiktiivisen maailman luonnollisuuden tai epäluonnollisuuden. Luonnollinen maailma on fyysisesti mahdollinen maailma, jossa on samat luonnonlait kuin todellisessa maailmassa, kun taas epäluonnollinen maailma on fyysisesti

kuvailtaessa toisen asteen maailmaa. Fantaseemi voi myös esiintyä hyvin pienenä osana, esimerkiksi
taikasormuksena. Nikolajevan termi perustuu M. M. Bakhtinin kronotooppi-termille (ks. Bakhtin 1981).
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mahdoton maailma. Fantasian maailmat ovat epäluonnollisia, sillä niissä on aina läsnä
fyysisesti mahdottomia elementtejä.
Traill määrittelee viisi eri fantastisen fiktiivistä maailmaa: erottava maailma, epämääräinen maailma, fantasia, luonnollistettu yliluonnollinen maailma ja paranormaali maailma (1996: 3–20). Erottavan maailman mallissa kahdella maailmalla on
kiistämätön ja selkeä asema fiktiivisinä faktoina. Yliluonnollisen maailman (toisen asteen maailman) asukit voivat puuttua ensimmäisen asteen maailman tapahtumiin. Luonnonlakeja rikotaan hahmojen toiminnan tai tapahtumien kulun avulla. Näitä yliluonnollisia tapahtumia ei voida selittää unen tai hallusinaation muodossa. Fantasian maailma
on läheistä sukua erottavalle maailmalle, se on oikeastaan erottavan maailman alatyyppi. Traillin fantasiassa ensimmäisen asteen maailmaa ei ole lainkaan tai se esiintyy vain
kehyskertomuksena. Epämääräinen maailma on Todorovin fantastisen genren edustaja,
sillä lukija ei voi tietää, ovatko yliluonnolliset tapahtumat totta vai onko ne selitettävissä. Luonnollistettu yliluonnollinen maailma on kuin epämääräinen maailma, mutta yliluonnolliset tapahtumat saavat selityksen teoksen lopussa. Näitä neljää mainittua maailmamallia Traill kutsuu perinteisiksi fantastisen muodoiksi (1996: 17). Viides malli on
paranormaali malli, jossa yliluonnollinen ja luonnollinen eivät ole enää rajattuja, koska
yliluonnollisella tässä yhteydessä tarkoitetaan ensimmäisen asteen maailmassa tapahtuvia kummallisia ilmiöitä. Tällainen ilmiö on esimerkiksi telepatia, jota voidaan pitää
fyysisesti mahdollisena, mutta outona. Yliluonnolliset ilmiöt tulkitaan uudelleen ja ne
tuodaan luonnollisen piiriin. Luonnonlakeja ei rikota, mutta astutaan tieteellisesti todistamattomien ilmiöiden pariin. Sysilouhi kuuluu Traillin määritelmien mukaan fantasiaan.
Fantasiakirjallisuus on usein jaettu korkeaan fantasiaan (engl. high fantasy) ja matalaan fantasiaan (engl. low fantasy). Korkealla fantasialla tarkoitetaan fantasiaa, jossa teoksen maailmankaikkeus on olemassa itsenäisesti, eikä sillä ole yhteyttä ensimmäiseen asteen maailmaan, eli se ei pyri kuvaamaan lukijan todellisena kokemaa
maailmaa. Matala fantasia taas kuvaa meidän maailmaamme, johon siirtyy olento tai
esine toisen asteen maailmasta tai jossa tapahtuu jotain yliluonnollista. (Bengtsson
2002: 15; Nikolajeva 1988: 36; Zahorski & Boyer 1982: 56.) Jako korkeaan ja matalaan
fantasiaan on kuitenkin arvolatautunut, ja Nikolajeva (1988: 36) ehdottaakin genren
jakamista kolmeen ryhmään: suljettuun maailmaan, avoimeen maailmaan ja vihjattuun
tai kätkettyyn maailmaan.
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Nikolajevan jaottelussa suljettu maailma (vrt. sinetöity maailma, Hunt
2011: 32) vastaa korkeaa fantasiaa, eli olemassa on vain toisen asteen maailma. Avoimessa maailmassa sekä toisen asteen että ensimmäisen asteen maailma ovat olemassa
samanaikaisesti, ja niiden välillä on olemassa kontakti. Avoimessa maailmassa voidaan
siis liikkua maailmasta toiseen. Vihjattu maailma taas vastaa matalaa fantasiaa, eli toisen asteen maailmassa on olemassa, mutta sinne ei voida siirtyä teoksen kuvaamasta
maailmasta. Toisen asteen maailman olemassaoloon kuitenkin vihjataan, ja yhteys toisen asteen maailmasta teoksen kuvaamaan maailmaan on olemassa. Teoksen päähenkilöhahmojen liikkuminen maailmasta toiseen ei ole mahdollista, vaikka toisen asteen
maailmasta saattaakin saapua esineitä tai sivuhenkilöhahmoja. Vihjattu maailma on siis
tekstin ulkopuolella toimiva fantaseemi, johon viitataan tekstin sisäisellä fantaseemilla,
esimerkiksi vihjatusta maailmasta saapuvan henkilöhahmon muodossa. (Nikolajeva
1988: 36, 39.) Pavel (1989: 84–85) jakaa toisen asteen maailmat fiktiivisiin siirtomaihin, joissa käydään seikkailemassa ja palataan takaisin kotiin eli ensimmäisen asteen
maailmaan, ja fiktiivisiin asutuksiin, joissa voidaan seikkailla ja tutkia poistumatta henkilöhahmon omasta maailmasta. Sysilouhessa esiintyy sekä fiktiivisiä siirtomaita että
fiktiivisiä asutuksia.
Jaottelu suljettuun, avoimeen ja vihjattuun maailmaan toimii niin kauan,
kun ymmärretään, että nämä maailmat saattavat esiintyä myös risteyminä. Sysilouhi on
juuri tällainen risteymä. Sen kuvaama Wyrmia on suljettu toisen asteen maailma, sillä
se kuvaa itsenäistä maailmaa, jonka sijaintia suhteessa meidän ensimmäisen asteen maailmaamme ei kerrota. Kenties tätä suhdetta ei ole olemassakaan. Tapahtumapaikkana
teoksessa on Wyrmian pohjoinen osa, eli Pohjoiset valtakunnat (kartta LIITE 1). Tämä
maailma on toisen asteen maailma, jossa Nonna ja Fenris 7 seikkailevat. Jotta voidaan
analysoida useamman asteen maailmoja, on toisen asteen maailma ensin määriteltävä.
Zahorskin ja Boeyerin (1982: 59) mukaan on olemassa maailmoja, jotka
eivät ole olemassa suhteessa ensimmäisen asteen maailmaan ja sen aikaan. Nämä maailmat voidaan rinnastaa Nikolajevan suljettuihin maailmoihin (Nikolajeva 1988: 36). Ne
muistuttavat usein jonkin verran meidän arkimaailmaamme, mutta niitä ei voida sijoittaa sen historiaan maantieteellisesti tai historiallisesti.

7

Fenris tai Fenrir on skandinaavisessa mytologiassa Lokin pojan nimi. Fenris on jättimäinen susi, joka
tappaa Odinin Ragnarökissä. (Cotterell, A. 2005: 125.)
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Wyrmian nykypäivä muistuttaa oman maailmamme historiaa, sillä yhteiskuntarakenne on muinaissuomalainen pienine kylineen ja taikauskoineen. Maailman
rakenne muistuttaa muinaissuomalaista (Hyry & Pentikäinen & Pentikäinen 1995: 34).
Linnoitukset ovat eräänlaisia keskuspaikkoja, joiden hallitsijat hallitsevat linnoituksen
lähellä sijaitsevia alueita. Kyseessä on siis kokoelma pieniä valtakuntia. Jo valtakuntien
nimi ’Pohjoiset valtakunnat’ viittaa pohjoiseen sijaintiin, samoin kuin lumen, jään ja
pimeyden jatkuva läsnäolokin. Wyrmiasta löytyy kuitenkin kaikenlaisia meidän arkitodellisuudellemme tuntemattomia otuksia, kuten hiisiä, maahisia ja peikkoja (SS 420–
423, kirjan lopussa oleva listaus maailman olennoista). Nämä olennot eivät elä ihmisten
kanssa samoissa paikoissa, mutta niiden olemassaolosta tiedetään ja niiden olemassaolo
kuuluu henkilöhahmojen arkitodellisuuteen. Näiden olentojen olemassaolo ei ole sääntöjen kääntämistä. Muun muassa tämä seikka erottaa Wyrmian ensimmäisen asteen reaalimaailmasta ja sen historiasta.
Pohjoisten valtakuntien kartta muistuttaa maantieteellisesti kaukaisesti
Pohjolan karttaa, toisaalta siinä voi nähdä myös Keski-Euroopan. Yhtäläisyydet näyttävät rajoittuvan maantieteellisiin muotoihin, eivätkä esimerkiksi valtioiden rajat mukaile
oikeiden valtioiden rajoja. Pohjoisien valtakuntien ilmasto muistuttaa Pohjolan ilmastoa, mutta ei ole kuitenkaan täysin yhteneväinen ikijäineen ja jääkarhuineen. Pohjana on
hyvin voinut olla Pohjolan kartta, sillä kirjasarjan tunnelma on hyvin pohjoismainen ja
käytetty

mytologia

viittaa

Pohjolaan.

Toisaalta

Auerin

internetsivuilta

(http://www.sysilouhi.com) löytyvä koko Wyrmian kartta (LIITE 2) ei muistuta lainkaan meidän maailmamme karttoja. Maantieteellisetkään seikat eivät lopulta puolla
Wyrmian lukemista osaksi reaalimaailmaa, sillä kartta ei ole tarpeeksi identtinen reaalimaailman karttojen kanssa. Wyrmia ei siis tämänkään takia ole ensimmäisen asteen
maailma, vaan se on suljettu toisen asteen maailma, sillä sieltä ei ole mahdollista siirtyä
ensimmäisen asteen maailmaan eli meidän arkipäivän maailmaamme.
Erillisten maailmojen lisäksi on olemassa maailmoja maailmojen sisällä
(Zahorski & Boyer 1982: 71). Tällainen maailma toimii hyvin vain, jos sillä on selvät
rajat, sen kuvailu on konkreettista, yksityiskohtaista ja elävää, ja kirjailija on onnistunut
luomaan maailmalle toimivan tunnelman (mts. 72–73). Sisäiset maailmat jaetaan edelleen kolmeen alatyyppiin: lumottuihin metsiin, maagisiin tai yliluonnollisiin puutarhoihin ja satumaailman, Faërien, palasiin ensimmäisen asteen maailmassa (mts. 72). Lumotut metsät ovat usein rauhan ja vetäytymisen paikkoja, mutta niissä on toimittava
tiettyjen sääntöjen mukaan oikein, muuten niistä tulee pelon ja vaaran paikkoja. Sysi-
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louhessa Nonna uhraa ruokaa joka kerta astuessaan metsiin Henkimaailman puolelle
lepyttääkseen henkiä ja voittaakseen heidät omalle puolelleen. Ruokauhri on vakava
asia, jonka Nonna tekee automaattisesti aina tilanteen sitä vaatiessa. Ruokauhri on kulttuurinen tapa, joka tekee ruoasta pyhää ja jonka avulla ruoka luo turvallisuutta ympärilleen: ”Nonna painoi kädellään kannon päällä olevaan lumeen painauman ja asetti siihen
eväspussistaan ottamansa palan kuivattua suolalihaa ja palan pähkinäistä leipää. – –
”Antakaa meidän kulkea rauhassa ja oikeaa tietä…” Nonna kuiskasi hiljaa varjoille
ympärillään” (SS 111). Jos hengille ei uhraa ruokaa, voi joutua eksyksiin metsänpeittoon. Metsästä voi siten tulla loukko, josta ei voi päästä pois.
Maagiset tai yliluonnolliset puutarhat ovat kirjallisuudessa hyvin vanha
ihmeellisen maailman ilmentymä. Hyvä esimerkki on Raamatun Paratiisi, joka on maagiselle puutarhalle tyypillisesti sekä viattomuuden, neitsyyden ja uudelleensyntymän
että kevytkenkäisyyden ja lankeemuksen paikka (Zahorski & Boyer 1982: 76). Sysilouhessa tällainen maaginen puutarha on Karhusalo, jossa viaton Nonna parantaa kuolleen karhun hengen sen jälkeen, kun Karhusalossa alun perin sijainnut paratiisi on rikottu.
Kolmas sisäisen maailman alatyyppi on maailma, joka on niin lähellä ensimmäisen asteen maailmaa, että se on osittain olemassa rajan molemmilla puolilla (Zahorski & Boyer 1982: 79). Nämä maailmat rinnastuvat osittain Nikolajeva vihjattuihin
maailmoihin (Nikolajeva 1988: 36). Näissä maailmoissa ajan rajat katoavat ja niissä
sekoittuvat mennyt ja nykyinen sekä fantasia ja todellisuus (Zahorski & Boyer 1982:
80). Sysilouhessa tällaisia ajan ja toden rajoja rikkovia maailmoja ei esiinny.
Maailmansa sisällä Sysilouhi on avoin maailma: siirtyminen toisen asteen
maailmasta eli Nonnan arkitodellisuuden maailmasta kolmannen asteen maailmaan,
esimerkiksi Henkimaailmaan, on mahdollista. Esimerkissä Nonna siirtyy toisen asteen
maailmasta Karhusaloon, joka on osa Henkimaailmaa ja jonne voivat astua vain tietyt
henkilöt. Kyseessä on siis fiktiivinen siirtomaa ja maaginen puutarha. Nonnan siirtyminen Karhusaloon toimii todisteena siitä, että hänessä on jotain erikoista.
Kun Fenris kääntyi, Nonna kosketti yhtä oksista.
Koko ohdakkeisto tuntui vavahtavan. Lumi rapisi sen pinnalta, ja Nonna katsoi kauhuissaan kuinka keskelle okamuuria syntyi aukko.
Piikikkäät oksat kiemurtelivat kuin käärmeet, ja aukko niiden keskellä suureni ja suureni hitaasti, naristen ja täristen, paljastaen takaansa pimeän ja
synkän metsän. (SS 139.)
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Toisen asteen maailman lumisen lakeuden keskellä on yhtäkkiä useamman asteen maailma, Karhusalo. Ohdakkeet eivät liikahda Fenriksen kosketuksesta, vaan avautuvat
Nonnan sormien osuessa yhteen oksista. Oksat muodostava uhkaavien äänten säestäminä portin kolmannen asteen maailmaan, joka näyttää vieraalta. Karhusalo on lumottu
metsä, josta tulee rauhan tyyssija, koska Nonna osaa käyttäytyä siellä sääntöjen mukaisesti.
Toisen asteen maailmoja voi olla loputon määrä, ja ne voivat sijaita sisäkkäin tai vierekkäin. Toisen asteen maailmasta voidaan matkustaa eteenpäin kolmannen
asteen maailmaan, josta voidaan taas matkustaa neljännen asteen maailmaan ja niin
edelleen. (Nikolajeva 1988: 40–41.) Sysilouhen maailma sisältääkin useita erilaisia
kolmannen ja neljännen eli useamman asteen maailmoja, jotka vaikuttavat toisen asteen
maailman tapahtumiin ja joissa ilmenee kerronnan trooppeja.
Kolmannen asteen maailma on esimerkiksi Horna, jonka olemassaoloon
vihjataan ja jonne siirtyminen on teoksen päähenkilöhahmoille mahdotonta. Nonnan
seikkailun alkupuolella siepannut ja lopulta kadottanut Gerhard päättää kostaa ja manaa
luokseen pahan hengen Hornasta. Koston henki ottaa kuitenkin Gerhardin ruumiin ja
sielun haltuunsa ja pyrkii vaikuttamaan toisen asteen maailman tapahtumiin kolmannen
asteen maailman tavoitteiden mukaan: ”Nyt Hornan herralla olisi mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen” (SS 134). Hornan kolmannen asteen maailman viestintuojat, jotka
käsitetään yliluonnollisina toisen asteen maailmassa, aiheuttavat ihmetystä ja jopa kauhua toisen asteen maailman asukkaiden mielissä (Nikolajeva 1988: 13). Horna on vihjattu maailma toisen asteen maailmassa.
Toisen asteen maailma voi ilmetä monella eri tavalla, mutta toisen asteen
maailma on aina olemassa ikään kuin ihmisen kokemuksen ulottumattomissa (Nikolajeva 1988: 43), ja maailman sijainti suhteessa ensimmäisen asteen maailmaan on usein
epämääräinen, kuten Sysilouhessa. Lukija ei siis voi kokea toisen asteen maailmaa muuten kuin omissa mielikuvissaan, ei koskaan konkreettisesti.
Toisen tai useamman asteen maailma voi esiintyä monenlaisina erilaisina
variantteina (Nikolajeva 1988: 44–50), joista Sysilouhien suvussa esiintyvät maanalainen maailma, keidas ja rinnakkainen maailma. Maanalaisella maailmalla on perinteisesti
tarkoitettu kuoleman maata, ja aihetta on nykypäivänä Nikolajevan mukaan (1988: 46)
vältelty tuntemattomista syistä. Keidas taas on mikä tahansa (levähdys)paikka autiomaan tai erämaan keskellä, joka voidaan katsoa irralliseksi todellisuudeksi. Rinnakkainen maailma on olemassa samaan aikaan ja samassa paikassa toisen maailman kans-
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sa tai se voi olla olemassa toisen maailman sisällä. Rinnakkaisille maailmoille on myös
tyypillistä, että vain osa henkilöhahmoista näkee ne.
Maailmojen väliset rajat voivat olla hyvin epämääräisiä (Nikolajeva 1988:
38), kuten esimerkiksi Auerin teoksessa, jossa Nonna siirtyy Kettukorven kolmannen
asteen maailmasta Jumalhovin neljännen asteen maailmaan tapaamaan sisartaan, jonka
hän on teoksen lopussa lopulta löytänyt monen kuukauden etsimisen jälkeen. Tie Jumalhoviin kulkee Kettukorven Henkimaailmaan kuuluvan metsän läpi. Mitään nähtävissä olevaa rajaa ei ole: ”Sillä hetkellä Nonnaa huimasi. Hän oli pudota Fenriksen selästä
ja tunsi Fenriksenkin horjahtavan askeleen verran sivuun. Nonna katsoi ympärilleen,
muttei nähnyt mitään epäilyttävää” (SS 346). Raja on epämääräinen, mutta se on olemassa, sillä se on aistittavissa ja siirtymä todella tapahtuu.

2.3 Kerronnan troopit
Kerronnan troopeista on kirjoittanut Margaret Anne Doody teoksessaan The True Story
of the Novel8. Tässä alaluvussa esittelen Doodyn kerronnan trooppien idean Sysilouhen
trooppien ilmentymien avulla. Doodyn (1997: 305) troopit ovat kerronnan symboleita,
jotka ohjaavat lukijan tarinan alusta sen loppuun. Ne eivät ole näkökulman kaltaisia
kerronnan tekniikoita tai kirjeromaanin kaltaisia kerronnan muotoja, vaan metaforia tai
retoriikan malleja, joilla viitataan henkilöhahmon ominaisuuksiin ja tuleviin tärkeisiin
tapahtumiin, jotka liittyvät usein henkilöhahmon kehitykseen (mts. 304–305).
Janna Kantolan mukaan (2001b: 273) troopit ovat metaforien ja symolien
kaltaisia kielikuvia, joissa sanoja käytetään kirjaimellisesta merkityksestä poiketen. Sanana trooppi on johdettu kreikan kielen sanasta trepein eli ’kääntää’ (Doody 1997: 305;
Kantola 2001b: 273). Doodyn mukaan trooppien yhdistelmä rakentaa romaanin selkärangan, ja niiden perusluonteeseen kuuluu, että ne tiivistävät kertomuksen tarkoitusta ja
merkityksellisyyttä (1997: 305). Tällä tarkoitetaan sitä, että trooppeihin ei välttämättä
kiinnitä erityistä huomiota, mutta ne vaikuttavat silti lukukokemukseen ja siihen, mitä
lukija pitää tekstissä tärkeänä Tämä ei kuitenkaan tarkoita välttämättä troopin alleviivaamista, vaan huomio voidaan kääntää siihen vaivihkaa. Doodyn mukaan troopit eivät
siis ole mitä tahansa metaforia tai symboleita, vaan niillä on oltava yhteys tärkeisiin
8

Doody käyttää aineistonaan massiivista määrää romaaneja antiikista nykypäivään. The True Story of the
Novel koostuu kahdesta kirjallisuushistoriallisesta osasta ”The Ancient Novel” ja ”The Influence of the
Ancient Novel” ja kolmannesta trooppeihin keskittyvästä osasta ”Tropes of the Novel.” Kolmas osa perustuu kahdessa aikaisemmassa osassa esitellyn materiaalin analysointiin.
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tapahtumiin, vaikka trooppi voi olla vain pieni poikkeama, kuten huomaamaton särö
lasissa tai naarmu pöydässä. Niiden esiintymät saattavat luoda kerronnallisia tilanteita,
joilla on vahvistettu merkitys. Tärkeät tapahtumat tapahtuvat näiden toisiaan seuraavien
kerronnan merkityksellisten hetkien sisällä. Juonenkulun kannalta olennaisille seikoille
on tyypillistä ryhmittyä trooppien yhteyteen. (Doody 1997: 304–305.) Questtarinatyypin edustajille tällaisia olennaisia seikkoja ovat muun muassa erilaiset tehtävät,
jotka päähenkilöhahmon tulee seikkailunsa aikana suorittaa.
Doodyn troopin ilmenemismuoto on vapaa: trooppi voi esiintyä muun muassa kielikuvana, topoksena, personifikaationa (lähinnä Minotauros, Eros ja jumalatar),
aktiivisena henkilöhahmona, paikkana, hahmona ja kuvana. Esimerkiksi labyrintin
trooppi ei välttämättä ilmene konkreettisena paikkana, vaan romaanissa voi olla henkinen labyrintti tai metafora labyrintista. Troopin tapahtuma-aika on myös joustava, sillä
esimerkiksi kuoleman kohtaaminen voi olla henkilöhahmon menneisyydessä tapahtunut
asia varsinkin, jos henkilöhahmo ei ole vielä päässyt siitä yli.
Trooppeja on useita erilaisia, ja monet niistä ilmenevät tavalla tai toisella
eri aikakausien ja lajityyppien romaaneissa. Troopit yhdistävät eri aikakausien romaaneja jatkumoksi, sillä samat troopit ovat Doodyn mukaan (1997: 308) löydettävissä antiikin ajan teksteistä 2000-luvulla ilmestyneisiin teksteihin asti. Troopit voivat olla hyvin
näkymättömiä jopa kirjailijalle, mikä viittaa niiden välttämättömään luonteeseen ja vahvaan perinteeseen kirjallisuuden historiassa. Trooppi voi kuitenkin esiintyä niin monessa eri muodossa, että kaikista romaaneista voidaan halutessa löytää kaikki Doodyn mainitsemat troopit. Doodyn mukaan esimerkiksi labyrintin trooppi voi samaan aikaan olla
yhdessä romaanissa koko kertomuksen kaari ja toisessa teoksessa yksi teoksen tapahtumapaikoista. Tämä onkin Doodyn teorian heikko kohta: jos troopit voivat esiintyä missä
tahansa muodossa ja millä tahansa kerronnan tasolla, on helppo väittää niiden esiintyvän kaikissa romaaneissa. Doodyn aineisto on kuitenkin niin valtava, että troopit ovat
varmasti hyvin usein toistuvia elementtejä, vaikka ne eivät esiintyisikään kaikissa romaaneissa kaikkina aikakausina. Siksi Doodyn troopit ovat kaikesta huolimatta käyttökelpoinen kerronnan analyysin väline: romaanissa esiintyvät troopit ovat selvästi kerronnan käännekohtia joko juonen tai henkilöhahmon kuvauksen tasolla.
Doody antaa erittelemistään troopeista monia esimerkkejä, joiden avulla
hän esittelee jokaisen troopin tyypilliset tunnuspiirteet ja troopin merkityksen. Trooppien nimet ovat kuvailevia: rikkomisen trooppi, korjaamisen trooppi, kuoleman kohtaamisen trooppi, labyrintin trooppi, unen trooppi, Eroksen trooppi ja jumalattaren trooppi.
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Doody on analyysinsa perusteella eritellyt, mitä mikin trooppi tarkoittaa ja ennakoi.
Trooppien eritteleminen Doodyn teorian perusteella on suurimmaksi osaksi yksinkertaista. Romaanista eritellään Doodyn troopin tunnusmerkit täyttävät kohdat, ja analysoidaan niiden merkitys kerronnalle. Tässä tutkimuksessa samassa yhteydessä eritellään
myös troopin yhteydessä ilmenevä sääntöjen kääntäminen ja useamman asteen maailmojen esiintyminen. Ongelmia tulee labyrintin, Eroksen ja jumalattaren trooppien yhteydessä, sillä niiden merkitys on Doodyn mukaan hyvin yleinen. Tarkastelen edellä
mainittujen trooppien ongelmia tarkemmin luvuissa 3, 3.5 ja 3.6.
Romaani alkaa usein rikkomisen troopilla, joka symboloi arjen muuttumista. Tämä rikkominen voi olla esimerkiksi hyvin selvä kuoleman uhka tai hyvin hienovaraisesti esitetty pinnan naarmuuntuminen, joka tapahtuu teoksen ensimmäisten
kappaleiden aikana. Vahingon suuruus määrittelee sitä seuraavien tapahtumien kokoluokkaa: jos kyseessä on pieni naarmu, seuraukset eivät yleensä ole yhtä mullistavia
kuin kuoleman aiheuttamat muutokset. Tätä arkipäivän pienempää tai suurempaa säröä
seuraa syntymä tai uudelleensyntymä, josta tapahtumat lähtevät liikkeelle. Rikkomisen
trooppi on lukijalle signaali, jolla hänet leikataan irti hänen omasta elämästään. Funktiona on tarinan lähtölaukauksena toimimisen lisäksi auttaa lukijaa hyppäämään sisään
tarinan maailmaan tuomalla hänet mukaan tärkeässä murroskohdassa helpottaen siirtymää konkreettisesta maisemasta mielen maisemaan. (Doody 1997: 309–313.) Sysilouhessa ensimmäinen rikkomisen troopin esiintymistä on kuoleman uhka ja läheisen
kuolema. Ne viittaavat suuriin tapahtumiin tulevaisuudessa. Mustahalmeen Gerhard
hyökkää Nonnan kotiseuduille Suurnummelle surmaten tytön isän. Nonna seuraa tapahtumia kauhistuneena kykenemättä pakenemaan.
Kaikki tuntui tapahtuvan kuin unessa. Nonnaa huimasi, veri
kohisi hänen korvissaan ja hän tunsi oudon, rautaisen maun suussaan. Samaan aikaan kun aurinko tuli pilvien takaa, hän näki ratsastajien ja isänsä
miesten iskeytyvän taistellen yhteen. Nonna yritti peittää auringon paisteen kädellään muttei nähnyt silti juuri mitään. Hän kuuli juuri ja juuri koirien haukunnan, vihaisen murinan, metallin kolinan metallia vasten ja äitinsä huudot, jotka käskivät häntä pakenemaan. Nonna ei vain saanut jalkojaan liikkeelle. (SS 12.)
Nonna puree kieleensä tai poskeensa, sillä hän maistaa raudan eli veren
maun suussaan. Hän menettää uhkaavassa tilanteessa toimintakykynsä aistejaan myö-
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ten: aurinko sokaisee ja on vihollisen puolella, kuulo toimii juuri ja juuri, eikä pakoon
juokseminen onnistu, minkä seurauksena Nonna joutuu panttivangiksi.
Rikkomisen trooppia voidaan käyttää myös merkkinä romaanihenkilön
elämän uuden osan alkamisesta. Tällaisen rikkomisen troopin yhteydessä esiintyy usein
ensimmäinen kuolemantuomio (Doody 1997: 313), käänteentekevä ja elämän uudelleen
järjestävä tapaus, josta on päästävä jossain kohtaa yli. Kuoleman kohtaaminen antaa
mahdollisuuden uudelleensyntymälle. Doodyn mukaan minkä tahansa lajityypin romaanin alussa esiintyy joku, joka on kuollut tai on kuolemaisillaan. Näin elämän tiestä tulee
romaani itsessään, kuvaus henkiin jääneistä (mts. 314), vaikka nämä olisivatkin sekä
henkisesti että fyysisesti alun koettelemusten seurauksena rikki: ”Köydet olivat hiertäneen Nonna ranteiden ihon kirvelevästi rikki. Hänen olkapäitään särki, ja kaikki tuntui
olevan täysin sekaisin” (SS 20). Fantasiaromaaneissa päähenkilöhahmo on usein orpo
tai puoliorpo, ja kohtaa näin kuoleman troopin heti romaanin alussa. Näin käy myös
Nonnalle, jonka isä surmataan.
Rikkomisen troopin jälkeen rikottua aletaan korjata (Doody 1997: 316) ja
päädytään reunan troopin äärelle (mts. 319). Sysilouhessa reunan trooppi esiintyy ensimmäisen kerran ennen korjaamisen trooppia, kun Gerhard kuljettaa Nonnan rannikolla
sijaitsevaan linnoitukseensa. Reunan trooppi yhdistää usein märän ja kuivan esimerkiksi
juuri rannan muodossa, ja sitä pidetään alun paikkana, tietynlaisena rajatilana tai kynnyksenä, joka esitetään usein suhteellisen pitkänä ja hieman alleviivattuna. Reunan
trooppiin kuuluu hämmennystä ja ristiriitoja, ja se voi esiintyä alueena, jolla painotetaan
paikanvaihdosta tai marginaalista tilaa. (mts. 320–321.) Alkua ja muutosta symboloivia
trooppeja on useita, mutta niiden yksityiskohtainen merkitys eroaa aina hieman toisistaan. Rikkomisen trooppi auttaa lukijan mukaan kertomukseen, kun taas reunan trooppi
valmistaa tulevaan muutokseen ja ympäristön vaihdokseen sekä uuteen alkuun.
Sysilouhessa rannikolla sijaitseva Mustahalmeen linnoitus on ensimmäisen
asteen maailmoihin kuuluva paikka, joka sijaitsee aivan väärässä suunnassa: Nonnan
kohtalo odottaa pohjoisessa, ja hänet on nyt viety etelään. Lisäksi Mustahalmeessa puhutaan kieltä, jota Nonna ei ymmärrä, ja näin hänet on täysin eristetty muista ihmisistä.
Märän ja kuivan vaihtelu esiintyy myös Nonnan astuessa sisään Gerhardin linnaan: ulkona sataa, sisällä ei. Ulkona voi tapahtua eri asioita kuin sisällä. Myös kynnystä voidaan pitää reunan troopin alle kuuluvana omana trooppinaan (Doody 1997: 321). Reunan trooppiin liittyy lian trooppi, jonka mukaan henkilöhahmon on pakko likaantua,
esimerkiksi kynnysten yli kulkiessaan. Likaan liittyy yhteys syntymään. Mutainen mar-
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ginaali on lähdön paikka, joka yhdistyy seksiin, syntymään, rakkauteen ja/tai muutokseen. (mts. 332–335.) Nonnan kohdalla kyseessä on muutos ja syntymä: hänen oma
uudelleensyntymänsä. Nuorten fantasiakirjoille tyypillisesti seksi ei kuulu teoksen aihepiireihin (Halme 2006: 61). Nonna joutuu kosketuksiin lian kanssa, kun hänet lasketaan
alas ”kuraiselle linnanpihalle” matkalla kohti vankitorniaan. Tytön olotila ei muutenkaan ole kovin loistokas Mustahalmeen pihalle saapumisen hetkellä: ”Hento tihkusade
peitti kaiken märällä usvalla, ja Nonna tunsi märkien hiustensa tarttuvan kiinni ihoonsa.
Hänen tuhruinen mekkonsa oli litimärkä, ja vesi valui jatkuvasti hänen silmilleen” (SS
19). Myös Nonnan vankila on alkuun kostea ja homeisen hajuinen kammio, mutta
muuttuu vähitellen kynttilöiden lämpimästi valaisemaksi huoneeksi.
Vankila toimii romaaneissa usein symbolisena hautana, jonka yhteydessä
muta tai muu lika aloittaa usein kivuliaan muutoksen (Doody 1997: 338–345). Sysilouhessa Nonna likaantuu seikkailunsa alkuvaiheilla kuran lisäksi omien eritteidensä hien ja veren - vuoksi. Hiki ja veri virtaavat, kun Nonna saapuu Mustahalmeen linnoitukseen pitkän matkan jälkeen. Nonna haudataan myös konkreettisesti ennen fantastisten seikkailujen alkamista koloon laivan uumeniin hänen ylittäessään meren Gerhardin
vankina, sitten tyttö heitetään heinien sekaan kärryn lavalle ja lopulta haudataan korkealle torniin pois muiden näkyvistä, mutta ei kuuluvista: Nonna laulaa ikkunassa surumielistä laulua, joka muistuttaa häntä pohjoisesta ja perheestään.
Nonna ylittämä meri on samaan aikaan aina elämän meri ja tuhoava elementti. Haaksirikkoinen on merellä hengenvaarassa, mutta hänet pelastavat yleensä joko
merimiehet tai hän löytää pelastuksen sataman (Doody 1997: 327–328). Nonna on kolossa laivan sisällä ylittäessään meren, joka vie hänet yhä kauemmaksi kaikesta, mikä
hänelle on tärkeää. Vaaraa haaksirikkoutumisesta ei teoksessa ole, mutta meri on silti
tuhoava elementti: meri toimii tärkeänä rajana, jonka toisella puolella on toivo ja toisella puolella vankeus.
Teoksessa rikkomisen ja myöhemmin korjaamisen kohteena on Nonna itse. Hän on vankina tornissa jossa hänestä pitävät huolta kaksi palvelijanaista, joista toinen ”istui sängyn jalkopäässä neuloen rauhallisesti jotain suuresta villalankakehrästä”
(SS 23). Ompeleminen, käsityöt ja erityisesti kutominen ja neulominen ovat naisten
ohella tyypillisiä korjaamisen troopin ilmentymiä, jolla valmistellaan sankaritarta tuleviin koitoksiin ja vahvistetaan hänen luonnettaan, jotta hän kestäisi tulevat vastoinkäymiset. Ne toimivat usein lisäksi metaforana koko kertomuksen juonen langan punomiselle. Nonnaa lohduttaa tyypillisesti kaksi naista tämän kuultua, että isä on varmasti
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kuollut: ”Molemmat naiset tulivat hänen vierelleen, ja nuorempi heistä lohdutti häntä
kaikin mahdollisin sanoin” (SS 25). Korjaamisen tai kokoamisen trooppi rauhoittaa ja
lupaa, että tuho on korjattavissa ja kuolema huijattavissa (Doody 1997: 317). Tiira, ainoa linnoituksessa asuva Nonnan kanssa samaa kieltä puhuva nainen, tekee Nonnalle
oljista nallen, joka muistuttaa Nonnaa Fenriksestä ja kodista ja auttaa tätä kestämään
vankeutensa muistuttamalla ystävän olemassaolosta. Päästyään pakoon Nonna johdatetaan isänsä hautakummulle järven rannalle, jonka vieressä alkaa isän kuolemasta yli
pääseminen (SS 67–68).
Rikkominen, kuoleman kohtaaminen ja korjaaminen ovat toisiinsa vahvasti liittyviä trooppeja, jotka kulkevat aina käsi kädessä. Rikkominen, meri, vankeus, likaantuminen ja reuna ovat muutosta ennustavia trooppeja, mutta niiden merkitykset
eroavat hieman toisistaan. Rikkominen ennustaa arjen muuttumista, mutta se ei automaattisesti tarkoita elämän mullistumista. Meri voi hukuttaa kaiken tärkeän, mutta silti
pelastaa henkilöhahmon. Vankeus ja likaantuminen edeltävät kivuliasta muutosta. Reuna ja likaantuminen taas ennustavat uudelleensyntymää ja uutta alkua.
Nonnan vankeus on keino tuoda Fenris mukaan seikkailuihin, vaikka se
normaalisti kesäisin asustaakin pohjoisessa lumisilla lakeuksilla. Nonna viruu vankitornissaan kuukausia, ennen kuin hänen suojelijansa Fenris löytää tien hänen luokseen ja
vapauttaa Manalan voimat auttamaan Nonnan ulos vankilastaan. Tästä toiminnasta seuraa uudelleensyntyminen, trooppi, josta varsinaiset tapahtumat lähtevät liikkeelle (mts.
309–313). Fenriksen myötä teos alkaa saada fantasian piirteitä: sääntöjä aletaan kääntää.
Myös Fenriksen täytyy kohdata rikkomisen trooppi, jotta se voi alkaa etsiä
Nonnaa: ”Se [Fenris] oli herännyt yhtäkkiä keskellä päivää rauhallisesta unestaan ja
tuntenut pahan olon iskevän sydämeen kuin tylsä tikari” (SS 13). Tikari tekee kuvainnollisesti reiän sydämeen ja patistaa karhun liikkeelle. Jääkarhun on kohdattava Nonnaa
etsiessään tytön koettelemuksia vastaavia asioita ollakseen valmis uudelleensyntymäänsä varten: ”Se [Fenris] kuitenkin taivalsi vaistonsa johdattamana eteenpäin hitaasti,
viikko viikolta helteisessä ilmassa, yli kumpujen, mäkien, soitten ja korpien, turkki kuraisena ja takkuisena. Nyt se oli saapunut meren rannalle” (SS 27). Fenriksen meren
rannan saavuttaminen ennakoi reunan trooppia karhun katsoessa meren pohjoiselta rannalta kohti etelää, jossa Nonna on. Lisäksi Fenris on likaantunut matkansa varrella. Fenris vahingoittuu matkallaan pelastamaan Nonnaa hypätessään mereen ja alkaa Nonnan
tavoin vuotaa verta (SS 29). Fenris haaksirikkoutuu yrittäessään ylittää meren, ja hänet
pelastaa pyhä mies (SS 29–30). Pyhän miehen luona on kuivaa, ja merestä nouseva Fen-
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ris on märkä (SS 36). Kuivan ja märän vuorottelu on jälleen rajapaikka: Fenris saa lopulta tiedon, mihin suuntaan sen on kuljettava. Fenriksen sisällä asuu Nonnan enon Berenhardin henki. Berenhard on valekuollut: hänet on haudattu kauas pohjoiseen, mutta
hän voi sopivissa olosuhteissa muuttaa muotoaan jääkarhusta ihmiseksi.
Fenris saavuttaa lopulta Mustahalmeen linnoituksen, ja onnistuu vapauttamaan Nonnan toisen asteen maailman voimien avulla: Snerri-maahinen nostattaa toisen asteen maailmasta usvan, joka nukuttaa Nonnaa lukuun ottamatta kaikki Mustahalmeen linnoituksen asukkaat. Usva on jälleen keino yhdistää kuiva ja märkä: kostea usva
peittää kuivan linnoituksen: ”Huomaamatta ja ääneti ne [usvasta muodostuneet sormet]
liikkuivat kuin vesi maan pinnalla” (SS 47). Usva on raja toisen ja useamman asteen
maailman välillä, ja usvan mukana toisen asteen maailman otukset ja voimat pääsevät
astumaan ensimmäisen asteen maailmaan.
Fenris näki usvan seassa mustia varjoja, aivan kuin varjomaisia muistoja pienikokoisista ihmisistä jotka ilmestyivät sumusta, tekivät tehtävänsä ja sulautuivat jälleen sumuverhoon. Snerrin nostamat
maanalaiset henget palvelivat sitä täydellisesti. – – Näytti aivan siltä kuin
kaikki olisivat nukahtaneet niille sijoilleen. (SS 48–50.)
Usvan yhteydessä esiintyy mustia variksia. Kutova Hilda pyörtyy nähdessään Fenriksen, sillä Nonna on nyt parannettu ja hänellä on toivoa. Toisen asteen maailma toimii kynnyksen troopin ilmentymänä, antaen Nonnalle mahdollisuuden paeta
vankilastaan. Nonna peseytyy kylmässä vedessä päästäkseen eroon Mustahalmeen linnoituksesta asti seuranneesta väsymyksestä. Vesi on pyhä elementti, joka puhdistaa sisäiset ja ulkoiset haavat.
Kun Gerhard huomaa Nonnan karkaamisen, hän lähtee tytön perään. Nonna ja Fenris ryntäävät metsän läpi pakoon pelottaen peikotkin sulkemaan luoliensa suuaukot (sisäänkäynnit useamman asteen maailmaan) tiukemmin. Gerhard huomaa karkulaiset ja lähtee pujottelemaan puiden läpi. Molemmat ohittavat pystyyn kuolleen ja kuivuneen puun ”jonka kalpeaksi kalvatun rungon hangassa metsään tulijoita tuijotti auringon valkaisema sarvipäinen pääkallo. Sen lohkeilleeseen, kalpeaan otsaan oli maalattu
punainen viiskanta” (SS 56). Gerhard, Nonna ja Fenris ovat astuneet labyrinttiin, joka
koostuu erilaisista useamman asteen maailmoista ja on siten fantastinen. Nonnaa alkaa
pelottaa, kun hän näkee ”oksista roikkuvia risuista tehtyjä merkkejä, luita ja pääkalloja
ja puiden runkojen välissä pilkistäviä kumpuja, joiden laella oli outoja, puisia kyhäel-
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miä” (SS 57). Ympäristö eli labyrintti on Nonnalle tuntematon. Metsässä on muitakin
kummallisia asioita: ”Nonna kiljaisi kauhusta nähdessään vilaukselta mustan, usvaisen
hahmon puun takana, hahmon joka näytti ihmisen kieroutuneelta väännökseltä - repaleiselta, savumaiselta olennolta joka hajosi lämpimään ja tunkkaiseen ilmaan” (SS 57).
Labyrintti muuttaa maailman sääntöjä: maailma ei enää toimi niin kuin
Nonna on kuvitellut sen toimivan. Usva muodostaa paksun kerroksen, kuin harmaan
meren maan pinnalle (SS 58). Usvaiset hahmot eivät näyt Gerhardille: ”Gerhard ei ollut
huomannut mitään outoa ympärillään - ei ainoatakaan hahmoa, usvankiehkuraa, ei mitään muuta kuin valkoisen hahmon, joka vilahteli kaukana hänen edessään puiden välissä” (SS 58). Vasta paksun usvan keskellä Gerhardia alkaa pelottaa (SS 59). Kun Gerhard ja Fenris kohtaavat, Fenris muuttuu jääkarhusta mieheksi, ja usva muodostaa Fenriksen - Berenhardin - käteen miekan (SS 60). Sääntöjä käännetään labyrintin sisällä
jatkuvasti. Ensimmäinen etappi on henkien riivaama maa, jossa voi menettää ruumiinsa
ja sielunsa.
Astuessaan maailmojen verkkoon Nonna astuu labyrinttiin, josta löytyvät
muut romaaneille tyypilliset troopit: rikkomisen, korjaamisen, reunan, Minotauroksen,
luolan, unien, Eroksen ja jumalattaren troopit. Vain osa näistä troopeista esitellyssä
Nonnan arkipäivän maailmassa, kun taas osa ilmenee uudelleen tai ainoastaan useamman asteen maailmojen yhteydessä. Troopit liittynevät fantasian ihmeellisyyden rakentamiseen ja sitä myöten sääntöjen kääntämiseen. Quest-tarinoissa henkilöhahmot joutuvat suorittamaan tehtäviä, jotka ovat tarinalle tärkeitä. Erilaiset vastoinkäymiset vahvistavat ja monimutkaistavat tarinassa tapahtuvaa toimintaa. (Clute & Grant 1997 s. v.
quests.) Olisikin loogista, jos kerronnan troopit osuisivat myös tarinan tehtävien kanssa
samoihin kerronnan hetkiin. Käytän analyysissani kerronnan trooppien havainnollistamisessa Sysilouhen lisäksi erityisesti J.R:R. Tolkienin Taru sormusten herrasta trilogiaa, sillä fantasiakirjallisuuteen kuuluu vahva intertekstuaalinen taso. En kuitenkaan kommentoi intertekstuaalisuutta laajemmin, vaan keskityn nimenomaan kerronnan
trooppien käsittelyyn. Tolkienin trilogia saa toimia lajiin kuuluvan aihepiirin esittelijänä.

2.4 Sääntöjen kääntäminen ja useamman asteen maailmat
Sääntöjen kääntämisen tärkeydestä fantasian lajityypille puhuu Eric Rabkin teoksessaan
The Fantastic in literature (1976). Rabkinin mukaan asioista tulee fantastisia vasta, kun
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ne nähdään perspektiivejä kyseenalaistavasta näkökulmasta. Lukijan on ensin hyväksyttävä kerronnan maailman pohjasäännöt (vrt. Tolkienin sub-creation, esimerkiksi oudot
pohjasäännöt ja kummalliset olennot), sillä muuten teoksen maailman tapahtumissa ei
ole mitään järkeä. (mts. 4.) Sääntöjen kääntämisellä Rabkin (mts. 13) tarkoittaa näiden
luotujen pohjasääntöjen muuttamista. Esimerkin hän ottaa Lewis Carrollin Liisa Ihmemaassa -teoksesta, jossa pohjasääntö on se, että kukat eivät puhu. Päädyttyään fantastiseen Ihmemaahan Liisa kuitenkin tutustuu puhuviin kukkiin. Yllätys, ilo, sokki ja pelko
ovat hyviä esimerkkejä henkilöhahmojen reaktioista sääntöjen kääntämiseen (mts. 12).
Nonna pelästyy sääntöjen kääntämistä heti ensimmäisessä metsässä, johon Gerhard hänet ja Fenriksen ajaa.
Fantasialle tyypillinen karttojen luominen toisen asteen maailmoista on
seurausta siitä, että kirjailija haluaa luoda uskottavan maailman, jonka pohjasääntöihin
on helppo uskoa (Thompson 1982: 219). Fantasiakirjallisuudessa maailma ja tarina ovat
kietoutuneet toisiinsa siten, että kumpikaan ei voi olla olemassa ilman toista. Maailma
muokkaa tarinaa ja tarina maailmaa. (Clute & Grant 1997 s. v. story.) Pohjasääntöjen
tulee olla helposti muistettavia. Tärkeää ovat myös maailmoiden ja tapahtumapaikkojen
tematiikka ja se, mitä maailmat symboloivat. Tapahtumapaikalla on fantasiassa tärkeä
tehtävä. Se ei ole pelkkä tausta tarinan tapahtumille, vaan se on kokonaisuuteen kuuluva
ja juonen kannalta tärkeä osa. Tapahtumapaikka on tietynlainen henkinen maisema,
jossa jopa pienimmälläkin elementillä voi olla moraalin kannalta merkitystä. (Thompson 1982: 219.) Fantasian maailmassa on aina enemmän fantastisia ja vähemmän fantastisia paikkoja. Tarinoiden sankarit ja sankarittaret ovat usein kotoisin vähemmän fantastisilta seuduilta, jolloin heidän ihmetyksensä uusien paikkojen kohtaamisesta auttaa
näiden uusien ympäristöjen ihmeellisyyden luomisessa. (mts. 218.) Sysilouhessa Nonnan kotia muistuttavat paikat eivät tunnu fantastisilta, mutta fantastisen tunne ja sääntöjen kääntäminen lisääntyy, kun Nonna matkaa yhä kauemmas kohti pohjoista.
Sysilouhen toisen asteen maailma on kuvattu kartassa. Osa useamman asteen maailmoista on olemassa toisen asteen maailmassa, mutta nämä alueet ovat tavalla
tai toisella rajattuja. Tällaisia alueita ovat Karhusalo, jonne Nonnaa ennen ole päässyt
aikoihin ketään ja Skaflocin linnoitus, jonne ei pääse sisään ilman Skaflocin hengen
hyväksyntää. Myös Gamlin metsä, jossa asustavat metsää hallitsevat maahiset ja Hiidenkynsi, jonka olemassaolosta tiedetään, mutta sen tarkka sijainti on arvoitus, ovat
suljettuja osittain toisen asteen maailmassa sijaitsevia paikkoja. Auerin luomassa maailmassa on olemassa karttaan merkitsemättömiäkin maailmoja, joiden rajat ovat suljettu-
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ja. Rajat ovat ylitettävissä erityisissä olosuhteissa tai henkilöhahmon epätavallisten kykyjen avulla. Rajat voivat olla konkreettisia, kuten ohdakepensas tai muuri, tai abstrakteja, kuten raja toisen asteen maailman ja Hornan välillä. Rajojen yhteydessä esiintyy
erilaisia reunan troopin ilmentymiä, kuten usvaa tai valon ja varjon vaihtelua.
Nonna siirtyy maailmasta toiseen usein kommentoimatta ympäristön vaihdoksia. Hän vierailee muun muassa unissa kaksoissisarensa luona Henkimaailmassa,
käy Tuonelan sisäänkäynnin tuntumassa, törmää Hornasta matkaan lähteneeseen pahaan
henkeen, pyytää apua Henkimaailmasta ja lopulta astuu Jumalmaailmaan itse tavatakseen sisarensa vihdoinkin unen ulkopuolella. Nämä maailmat ovat useamman asteen
maailmoja, sillä niihin kuljetaan toisen asteen maailman kautta. Maailmat ovat olemassa
suhteessa toisiinsa, eikä niistä voi unimaailmaa ja Henkimaailmaa lukuun ottamatta
päästä toisiinsa. Jos kulkeminen tapahtuu unimaailman tai Henkimaailman kautta, on
kyseessä neljännen asteen maailma. Henkimaailma on kuin toisen asteen maailman
päälle levitetty verkko, jonka kautta kulku maailmasta toiseen siirtyminen on mahdollista. Rajatiloja ja niihin liittyviä trooppeja käsittelen tarkemmin luvussa neljä.
Fantastisen maailmasta tekee se, että sääntöjä muutetaan. Näin kontrasti
arkipäivän ja fantasian välillä säilyy. Sysilouhessa kontrastia ylläpidetään erilaisten arkipäivän maailmasta eroavien maailmoiden avulla. Nämä maailmat luovat teoksen fantastisen elementin rikkomalla arjen sääntöjä jatkuvasti. Lisäksi ne toimivat näyttämönä
tietyille romaanin kerronnan troopeille. Useamman asteen maailmat muodostavat sokkelon, joka on labyrintin troopin ilmentymä.

3 Labyrintin trooppi
Labyrintti on siirtymäreitti (Daemmrich & Daemmrich 1987: 159), joka ympäröi hautaholveja ja pyhiä sijainteja. Labyrintin trooppi on suorassa yhteydessä Minotauroksen
legendaan: labyrintistä selviytyminen vaatii oveluutta ja uhrauksia, jollei henkilöhahmo
halua eksyä sinne lopullisesti. Henkilöhahmo on usein pakotettu astumaan labyrinttiin,
kuten Nonna paetessaan Mustahalmeen Gerhardin manaamaa pahaa henkeä Hukkarannasta Louhikerojen suuntaan, ja jo se pakottaa hänet tekemään uhrauksia, kuten hylkäämään perheensä. TSH:n Frodo joutuu astumaan labyrinttiin paetessaan omia Minotauroksiaan sormusaaveita, jotka ovat hänen sormuksensa perässä. Lisäksi Morian kaivokset ovat konkreettinen labyrintti. Epäonninen kulkija voi kadota labyrinttiin lopullisesti. (Doody 1997: 347–348.)
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Sysilouhessa Nonna joutuu maanpakoon, josta tulee keino kokea fantasian
tila. Tila käyttää maagista, fantasmaattista voimaa toimijoihin, mutta fantasia myös sivuuttaa maanpaon tarjoamalla mahdollisuuden ymmärtää henkilöhahmon syvimpiä tarpeita. Modernissa eeppisessä fantasiakirjallisuudessa huoli jätetystä paikasta ja siihen
liittyvistä läheisistä (Nonnan tapauksessa Hukkaranta ja hänen äitinsä, Frodon tapauksessa Kontu) on jatkuvasti läsnä. Maanpako on metafora identiteetin kadottamiselle,
josta seuraa epätoivoinen karkumatka. Nonna kadottaa identiteettinsä saatuaan tietää,
että hänen läsnäolonsa on uhka äidille ja että hänellä on toisessa maailmassa elävä sisko.
(Gelder 2004: 150.)
Doody (1997: 253) yleistää labyrintin tarkoittamaan koko sekavaa kulttuuriperintöämme. Tämä tulkinta tekee labyrintin troopista liian laajan tehokkaaseen analyyttiseen käyttöön, joten jätän sen analyysissani huomiotta. Doody pitää romaania itseään yhtenä labyrintin troopin ilmentymänä ja sen myötä pakona todellisuudesta (mts.
358). Romaani teoksena voikin olla lukijalle tällainen labyrintti, ja labyrintin trooppi
saattaa ulottua romaanin alusta sen loppuun asti, mutta pidättäydyn kommentoimasta
romaania lukijan labyrinttina tässä tutkielmassa. Käsittelen toki labyrinttia niiltä osin,
joilta se vaikuttaa henkilöhahmoihin ja juonenkäänteisiin. Työssäni keskityn myös muiden trooppien kohdalla henkilöhahmoja ja juonenkäänteitä koskettaviin ilmentymiin.
Labyrintti voi esiintyä monessa eri muodossa: perinteisen sokkelomaisen
labyrinttimuodon lisäksi se voi esimerkiksi olla kolo tai kivinen hauta, aavikon kaltainen täysin tyhjä tila, tai hyvin täysi tila, kuten sankka viidakko. Labyrintissa on pakko
liikkua koko ajan, mutta eteenpäin liikkuminen vaatii kulkijalta jatkuvia henkisiä ja fyysisiä ponnisteluja. Lisäksi kulkijan havainnointikyvyn tulee olla kunnossa, jotta hän voi
päästä vaarallisen labyrintin läpi. (mp.) Labyrintti onkin hyvin vaativa tila, joka rasittaa
ja ahdistaa kulkijaa sekä fyysisillä vastoinkäymisillä että henkisellä arvoituksellisuudellaan. Sysilouhessa Nonna ja Fenris kohtaavat labyrintissa luonnonvoimat muun muassa
kulkiessaan kohti Louhikeroja maahisten metsässä vietetyn yön jälkeen:
– – mutta vähitellen se [tuuli] keräsi voimia, kunnes puoleenpäivään mennessä viima piiskasi jo ilkeästi Nonnaa kasvoihin. Fenriskin joutui tuulta
vasten kulkiessaan siristämään silmiään, eikä aikaakaan kun tuuli tempasi
pilvistä mukaansa pieniä, mutta sitäkin kirpeämmän piikkisiä lumihiutaleita, jotka pistelivät ilkeästi Nonnan iholla. (SS 135.)
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Luonnonvoimat ovat labyrintissa kulkijaa vastaan ja tekevät etenemisestä vaikeaa. Matkasta tulee vaikeampi aarteen, labyrintin ratkaisun, lähestyessä (SS 346). TSH:ssakin
maastosta tulee aina vain vaikeampaa määränpään lähestyessä.
Labyrintissa kulkijan mieli on aina vaarassa järkkyä, ja hän voi tuntea itsensä jakomieliseksi, sillä labyrintti on paikka, jossa on mahdotonta olla erehtymättä.
Labyrintti yhdistetään ahdistukseen ja arvoituksellisuuteen, eikä labyrintti ole välttämättä rajattu tilallisesti toisin kuin vaikka hauta tai luola. Kaikki älylliset pyrkimykset ovat
astumista labyrinttiin. (mts. 347–358.) Labyrintti antaa lopulta vastauksen siihen, miten
tarina jatkuu, kun henkilöhahmo selviää sen vaaroista. Sysilouhessa labyrintti koostuu
erilaisista useamman asteen maailmoista, joita erottavat toisistaan aavat lakeudet ja
luonnon muovaamat kulkureitit, joiden kautta Nonna pääsee jatkamaan matkaansa
eteenpäin useamman asteen maailmasta toiseen. Teoksen labyrintti ei siis ole selvärajainen. Labyrintin älyllinen pyrkimys on valmistaa Nonnaa kohtaloaan varten koettelemalla häntä erilaisin tehtävin labyrintin uumenissa.
Sysilouhen labyrintissa liikkumisen aavat tilat vuorottelevat pysähtymisen
tilojen kanssa. Nämä pysähtymisen tilat ja juonen solmukohdat ovat usein useamman
asteen maailmoja. Nonna vaeltaa äitinsä ja Fenriksen kanssa kohti uutta elämää Nonnan
arkimaailmassa eli toisen asteen maailmassa aavan nummen yli Suurnummien tuhouduttua maan tasalle (SS 66), päätyy vuorten keskellä oleva solaan, joka ohjaa Nonnan ja
Fenriksen oikeaan suuntaan heidän paettuaan kuolemanvaaraa uudesta kodistaan takaisin labyrinttiin (SS 105) käytyään tietäjän puheilla saamassa makua kolmannen asteen
maailmaan. He jatkavat Maahisten metsän ja tyhjien tilojen kautta Karhusaloon ja sieltä
Louhikerojen tuulisien mäkien kautta Skaflocin linnoitukselle, jossa Nonna astuu toiseen henkiseen labyrinttiin: menneisyyteensä. Skaflocin kadottua matka jatkuu nummien halki vankeuden kautta lopulta Hiidenkynteen, jonka sisäänkäynti on piilotettu solan
seinään (SS 230, 232, 243–244). Lopulta Nonna löytää vastauksen ja aarteen Kettukorvesta, ja astuu uuteen henkisen kasvun vaiheeseen labyrintissa Hiidenkynnessä.
Labyrinttiin astuttuaan Nonnan maailman säännöt muuttuvat jatkuvasti.
Sääntöjen kääntämistä ovat muun muassa Nonnan tapaaminen tarinoiden maahisen
kanssa (SS 117), ohdakkeiden rajaaman Karhusalon avautuminen Nonnalle hänen verenperimänsä takia (SS 139), kummallisien asioiden eli esimerkiksi kimaltavan miehen
eli louhen kohtaaminen ja louhikielen kuuleminen (SS 202–203), suojelijoiden olemassaolon selviäminen (SS 227), aaveitten olemassaolo ja se, että on olemassa velhoja, jotka eivät kestä päivänvaloa (SS 299). Sääntöjen kääntäminen tekee labyrintista ihmeelli-
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sen lisäksi pelottavan paikan kulkea. Teoksen loppuvaiheilla Nonna kävelee Kettukorvessa etsimässä sisartaan ja on tietoinen siitä, että jotain kummallista voi tapahtua, mikä
on hänestä pelottavaa (SS 337).
Doodyn labyrintin trooppi on jalostettavissa. Doody puhuu yhdestä labyrintistä, mutta termiä voi hyvin käyttää useammastakin yhden suuren labyrintin sisällä
olevista sisäkkäisistä henkisistä ja fyysisistä sokkeloista. Sysilouhen labyrintti ei ole
yksinkertainen sokkelomainen rakenne, vaan se sisältää pienempiä labyrintteja, jotka
ovat joko fyysisiä tiloja tai erilaisia fyysisiä tai henkisiä tehtäviä. Henkien metsä, jossa
Nonna ja Fenris kohtaavat maahisten luoman hirviön, on yksi labyrintti, jossa sankarillinen tehtävä muodostaa labyrintin sisään pienemmän labyrintin. Myös Karhusalon karhunpennun sielun vapauttamista, Skaflocin linnoituksen kirjaston älyllisiä sokkeloita ja
Rautakurun pikkupojan pelastamista ja siitä seuraava vankeutta voidaan pitää omina
pieninä labyrintteinaan. Hiidenkynnen linnoitus on yksi teoksen selvimmistä labyrinteista. Sitä kuvaillaan seuraavilla sanoilla Nonnan seikkaillessa siellä uusien ystäviensä
kanssa: ”Heidän päästyään päärakennuksen alimman ja kaikkein sokkeloisimman kerroksen loppuun, Nonna lopulta alkoi ymmärtää, millaiseen paikkaan hän oli saapunut.
Hän oli linnoituksessa, joka oli täynnä salaisuuksia ja mahdollisuuksia” (SS 297). Labyrintista tulee polku, jonka seuraaminen on miellyttävää (Clute & Grant 1997 s. v. labyrinths). Linnoituksen suurimpia sääntöjen kääntämisiä on louhen eli lohikäärmeen kohtaaminen ensimmäistä kertaa (SS 274). Nonna on tietoinen niiden olemassaolosta, mutta
ei ole koskaan nähnyt elävää sellaista ja onkin ihmeissään sen koosta: ”Lohikäärme oli
uskomattoman kokoinen, suurempi kuin mitä Nonna olisi koskaan uskonut mahdolliseksi” (SS 273).
Labyrintti koostuu Sysilouhessa pääosin toisen asteen maailmoista, joiden
välillä Nonna seikkailee. Nämä maailmat voidaan jakaa maanalaisiin maailmoihin, rinnakkaisiin maailmoihin ja keitaisiin. Suuri labyrintti toimii teoksessa kasvutarinan selkärankana, jonka pienissä sokkeloissa kulkiessaan Nonna kasvaa ja kehittyy, suorittaa
tehtäviä ja löytää lopulta itsestään puuttuvan palasen. Sama tarkoitus on TSH:n labyrintilla, joka Sysilouhen tavoin koostuu monista maailmoista ja niissä sattuvista kohtaamisista, jotka opettavat Frodolle tarpeelliset taidot, jotta hän voi lopulta tuhota mahtisormuksen. Nämä labyrintin ympäröimät maailmat ovat usein tavalla tai toisella pyhiä.
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3.1

Fantastiset maanalaiset maailmat, rinnakkaiset maailmat ja

keitaat
Lenzin ja Nikolajevan mukaan (Lenz 2001a: 42; Nikolajeva 1988: 46) maanalaisia maailmoja käsitellään nykykirjallisuudessa vähän. Nikolajevan mukaan kirjallisuudessa
esiintyvät maanalaiset maailmat ovat pitkälti kauniita ja rauhallisia alueita synkkien
kuoleman maiden sijaan9 (mp.). Nikolajeva arvailee syyn voivan mahdollisesti olla se,
että nykykirjailijat ajattelevat maanalaisen maailman olevan liian yksinkertainen tai
primitiivinen muuttuja. Maanalaisia maailmoja on käytetty yleisesti jo antiikin kirjallisuudesta lähtien. Hyviä esimerkkejä maanalaisista maailmoista ovat Odysseuksen harharetket, Danten Jumalaisen näytelmän Helvetin seitsemän tasoa ja kristinuskon helvetti. TSH:ssa yksi maanalaisista maailmoista on kääpiöiden Moria, joka paljastuu tuhon
paikaksi ja vaaralliseksi sormuksen ritareille.
Huomio maanalaisten maailmojen välttelystä ei päde Auerin teoksessa,
jossa kuolleiden maailmoja on peräti kolme: Horna, Tuonela ja Manala. Maailman nimenä Horna viittaa kristittyjen helvettiin, Tuonela kristinuskoon ja Kalevalan kuolleiden maahan ja Manala kreikkalaiseen mytologiaan. Fantasiakirjallisuudelle on tyypillistä käyttää eri mytologioiden maanalaisia maailmoja kuvitteellisten maailmojensa rakennusaineina. Esimerkiksi Timo Parvelan Sammon vartijat -sarja (2007–2009) käyttää
sekä Tuonelaa että Manalaa maailmansa rakenneosina. Näihin maanalaisiin maailmoihin ei Auerin Lumen ja jään maa -sarjan (2004–2008) ensimmäisen osan aikana yhtä
lukuun ottamatta astuta konkreettisesti, mutta kuoleman jälkeisen elämän monet mahdollisuudet tulevat selviksi. Maanalaisia maailmoja ei kuvata kartassa, eli ne ovat karttaamattomia. Hornaan keskityn Minotauroksen ja Tuonelaan kuoleman troopin yhteydessä, mutta Manala ansaitsee taustoittavan maininnan jo tässä vaiheessa.
Nimi Manala viittaa maan alla sijaitsevaan paikkaan. Nykysuomen sanakirjan mukaan (NSS 1970b: 389) Manala on kuolleiden olinpaikka, tuonela. Manala on
Tuonelan tavoin mainittu myös Kalevalassa (Pentikäinen 1987: 204) ja suomalaisessa
kansanrunoudessa, joissa Manalaa käytetään synonyyminä Tuonelalle. Auerin teoksessa
kyseessä on selvästi eri maailma, sillä Manalasta on mahdollista siirtyä Tuonelaan (SS
137). Manalan mahti ulottuu myös maan pinnalle, Henkimaailmaan. Manalalla on kuitenkin yhteisiä ominaisuuksia sekä Tuonelan että Hornan kanssa: Manala on olemassa
9

Hyvä esimerkki on Astrid Lindgrenin Veljeni, Leijonamieli -teoksen (1973) kaunis kuoleman maa Nangijala.
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samassa henkien maailmassa kuin Tuonela ja Horna. Manalaan tosin voi päätyä kuka
tahansa kulkija toisin kuin Hornaan ja Tuonelaan. Nonna siirtyy Manalaan eli maahisten
valtakuntaan Henkimaailman metsän kautta. Metsät ovat fantasiakirjallisuudessa usein
vanhoja, ja niissä elää edelleen olentoja, jotka ovat peräisin aikojen alusta. Metsät ovat
usein turvapaikkoja, ja niiden asukit auttavat usein sankaria eteenpäin etsinnässään.
(Clute & Grant 1997 s. v. forests.) Manala on avoin maailma, johon kulkija saattaa eksyä, jos maahiset päättävät kulkijan maailmaansa päästää. Maahiset siis hallitsevat maailmaa, johon siirtymisestä kulkijalla ei välttämättä ole harmainta aavistusta. Näyttääkin
siltä, että Manalalla on vaikutusvaltaa myös Henkimaailmassa maan pinnalla. Varsinainen Manala sijaitsee maan alla, kuten Nonna huomaa kulkiessaan yhä alemmas ja
alemmas matkallaan luolan läpi maahisten luokse. Luola laajenee kammioksi:
He seisoivat suuren alueen laidalla. Se aukeni heidän edessään mittaamattoman kauas, Nonna ei edes nähnyt sen ääriä missään
suunnassa, vain läheisen alueen joka oli valaistu pienin, aarnitulta muistuttavin liekein. Hänen edessään ja vieressään kohosi paksun, tummanvihreän sammalen peitosta jykeviä puunrunkoja, jotka katosivat kauas ylös.
Hän huomasi rungoilla liikkuvan erikokoisia liskoja ja suuria hämähäkkejä, joiden karvaisten ruumiiden keskellä välkkyivät mustat silmät aivan
kuin pimeät helmet. Puunrunkoja näkyi niin kauaksi kuin silmä kantoi, ja
maassa lojui pyöreitä, sammalpeitteisiä kiviä joiden välissä siellä täällä sojotti pystyssä erilaisia puisia pylväitä. Niissä roikkui jotakin, mikä muistutti Nonnaa luurangoista. Viileässä ilmassa tuoksuivat yrtit, ja tuoksu sai
Nonnan tuntemaan olonsa uupuneeksi. Vaikka hän oli hereillä, hän ei ollut
siitä enää aivan varma, aivan kuin osa hänestä olisi ollut unessa. (SS 122–
123.)
Manalassa tapahtuu sääntöjen kääntämistä, sillä alue on mittaamattoman laaja ja siellä
on puunrunkoja, vaikka se sijaitsee kammiossa maan alla. Manala valaistaan epätavallisin tai jopa maagisin keinoin, ja siellä on selittämättömiä puisia pylväitä. Manala houkuttaa nukkumaan, katoamaan metsänpeittoon eli eksyksiin, ja Nonnan olotila on epätavallinen: osa hänestä tuntuu olevan unessa.
Manala on ensimmäinen useamman asteen maailma, johon teoksessa astutaan. Nonnan äiti pakenee heti teoksen alussa hyökkääviä Gerhardin miehiä Manalan
maille, Fenris hakee apua Manalasta pelastaakseen Nonnan Gerhardilta, ja Nonna astuu
sinne matkallaan kohti Louhikeroja. Manalasta henkilöhahmot saavat turvaa ja apua:
Nonnan äitiä eivät Gerhardin miehet löydä, Fenris saa käyttöönsä Henkimaailman voimia ja Nonna monenlaista informaatiota. Manalassa nähty uni antaa Nonnalle vihjeitä
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hänen omasta olemuksestaan ja kohtalostaan. Fenriksen autettua Manalan maahisia auttavat maahiset Nonnaa ja kertovat luolassaan tälle Louhikerojen historiasta ja opettavat
tälle tytön ensimmäisen louhikielen sanan, joka myöhemmin pelastaa Nonnan Hornan
hengeltä - labyrintin hirviöltä Minotaurokselta. Nonnalle paljastuu myös, että hänellä
on ”jokin side Henkimaailmaan” ja ”voimia, jotka tuntuivat olevan aivan jostain muualta kuin tästä maailmasta” (SS 136). Nonna joutuu Fenriksen kanssa suorittamaan tehtäviä, mutta alkaa myös ymmärtää itseään. Tämä maanalainen maailma on hyvin läheisessä vuorovaikutuksessa Henkimaailman kanssa, joka on rinnakkainen maailma.
Rinnakkaiset maailmat ovat useamman asteen maailmoja, jotka sijaitsevat
samaan aikaan samassa paikassa jonkin toisen maailman kanssa. Näihin maailmoihin ei
yleensä ole olemassa yhtä selkeää kynnystä, vaan rinnakkainen maailma on ikään kuin
piilotettu toisen maailman sisälle. (Nikolajeva 1988: 49–50.)
Auerin teoksessa rinnakkaisia maailmoja, jotka levittyvät ohuena verkkona koko toisen asteen maailman päälle, ovat Henkimaailma ja Jumalhovi. TSH:ssa suursormuksen käyttäjä pääsee rinnakkaiseen maailmaan laitettuaan sormuksen sormeensa
ja muututtuaan näkymättömäksi. Kumpaakaan Sysilouhen maailmoista ei maanalaisten
maailmoiden tavoin ole merkitty karttaan. Maanalaisista maailmoista poiketen Nonna
astuu näihin maailmoihin. Sekä Henkimaailma että Jumalhovi ovatkin avoimia maailmoja, sillä niihin on mahdollista astua ja niistä on mahdollista palata. Kaikki toisen asteen maailman asukkaat eivät kuitenkaan voi nähdä tai havaita tätä useamman asteen
maailmaa, mikä onkin tyypillistä rinnakkaisille maailmoille, jotka näyttäytyvät usein
vain tietyt ehdot täyttäville henkilöhahmoille.
Henkimaailma on Pohjoisissa valtakunnissa kaikkialla läsnä oleva rinnakkainen kolmannen asteen maailma. Se sijaitsee samassa tilassa ja ajassa kuin Nonnan
arkitodellisuuden toisen asteen maailma, mutta kaikki toisen asteen maailman olennot
eivät pysty olemaan yhteydessä tähän kolmannen asteen maailmaan. Toisen asteen maailmassa on olemassa alueita, tavallaan Henkimaailman keskittymiä, joissa Henkimaailma ilmenee tavallista selkeämmin. Nämä alueet ovat usein uhrauspaikkoja, rämeitä tai
metsiä, joilla vaeltelevat rauhattomat henget (SS 15, 56). Metsät ovat lumottuja metsiä.
Kaikissa metsissä on kuitenkin henkiä (SS 109), jotka pitää ottaa huomioon metsässä
kulkiessa ja joille tulee uhrata ruokaa aina metsään astuessa (SS 140). Henkien keskittymiä saattaa myös kehittyä uusiin paikkoihin, kuten Nonnan lapsuuden maisemiin.
Suurnummilla on aikoinaan kuollut louhi, muinainen lohikäärme, ja paikalla on maagisia ominaisuuksia (SS 7). Kun Gerhardin miehet murhaavat pyhällä paikalla Nonnan
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isän ja joukon muita kyläläisiä, näiden henget jäävät kummittelemaan alueelle, eikä
kukaan halua enää asettua aloilleen kuoleman valtaamalle nummelle (SS 67). Henkimaailma toimii labyrintissa usein tehtävien suorittamisen ympäristönä: Nonna kohtaa
Henkimaailman yhteydessä tavallista suurempia vaikeuksia ja niistä selvittyään saa elintärkeää informaatiota siitä, miten hänen tulee jatkaa matkaansa tai mitä hän on oikeastaan etsimässä.
Toisen asteen maailmassa punainen viiskanta merkitsee aluetta, jolla tiedetään liikkuvan pahoja henkiä. Viiskannalla eli pentagrammilla on useita eri merkityksiä eri uskonnoissa, mutta esimerkiksi kristinuskossa sitä on käytetty juuri pahan torjumisen symbolina. Gerhardin Mustahalmeen linnoitus saa merkin, kun paikalliset asukkaat tuntevat pahan läsnäolon ja lähellä sijaitseva henkien metsä on samoin merkitty
viiskannalla. Metsä on vaarallinen, sillä siellä saattaa ruumiin lisäksi kadottaa myös
sielunsa (SS 56). Henkimaailmassa on siis toisen asteen maailman tavoin olemassa vaarallisempia ja turvallisempia alueita.
Toisen asteen maailmassa kulkijat jättävät jälkiä Henkimaailmaan, vaikka
eivät itse Henkimaailmaa näkisikään. Gerhardin manaama Hornan paha henki löytää
näiden jälkien avulla Nonnan Hiidenkynnen linnoituksesta: ”Paha henki oli saapunut
solan suulle tuoreiden, vielä selkeästi Henkimaailmassa näkyvien jälkien perässä” (SS
365). Kaikki toisen asteen maailman asukkaat siis tavallaan tekevät aukon Henkimaailman kudokseen, kun he liikkuvat toisen asteen maailmassa. Tämä Henkimaailma muistuttaa TSH:n useamman asteen maailmaa, jonka Frodo Reppuli näkee laittaessaan sormuksen sormeensa. Sormus sormessaan Frodo on sormusaaveille näkyvä samoin kuin
Nonna on pahalle hengelle näkyvä Henkimaailmassa. Henkimaailma on keskeinen ja
funktionaalinen maailma, sillä sen juonellinen merkitys on suuri. Se on kuitenkin edelleen alisteinen toisen asteen maailmalle eli Nonnan arkitodellisuudelle.
Henkimaailmaan voivat olla toisen asteen maailman asukeista suorassa
yhteydessä ne, joilla on tiukka side Henkimaailmaan jostain syystä (SS 100), tietäjät,
jotka ovat tekemisissä Henkimaailman ja henkien kanssa (SS 240), ja noidat tai velhot,
jotka voivat manata henkiä avukseen (SS 364). Nonnalla on vahva side Henkimaailmaan, ja Henkimaailma on erityisesti Nonnan eläinsuojelijan Fenriksen aluetta, sillä
Fenriksen sisällä elää Nonnan enon Berenhardin henki. Paikoissa, joissa henget elävät
voimakkaina, herää myös Berenhardin henki eli hänen oikea luontonsa (Clute & Grant
1997 s. v. metamorphosis), joka ei tavallisesti ole tietoinen olemassaolostaan (SS 338).
Erikoistilanteissa ja erikoisissa paikoissa Berenhardin henki voi myös ottaa vallan ja
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saada Fenriksen muuttamaan muotoaan mieheksi. Näin tapahtuu teoksen aikana kahdesti: Fenriksen puolustaessa Nonnaa Gerhardia vastaan henkien metsässä, ja Berenhardin
tullessa kysymään Nonnan äidiltä informaatiota tytön olinpaikasta. Nonnan äiti on
paennut Henkimaailman keskittymään, uhripaikan läheisyyteen. Siellä Henkimaailma
on niin voimakkaasti läsnä, että henget voivat olla näkyvissä.
Henkimaailmalla on myös yhteys maanalaiseen maailmaan, Manalaan.
Tämä ilmenee, kun Nonnan äidin Gunhilden veli Berenhard löytää ryöstelijöitä paenneen sisarensa maanalaisten mailta: ”’Tiedän, että jokin on hätänä - tiesin löytäväni sinut täältä, mistäpä muualta kuin maanalaisten luota?’” (SS 15). Nonna kulkee Louhikerojen etelärajalla sijaitsevaan maahisten valtakuntaan Henkimaailman kautta. Voidaankin siis ajatella, että kulkeminen Manalaan tapahtuu aina Henkimaailman kautta. Henkimaailma toimii näkymättömänä liminaalitilana tai välitilana neljännen asteen Manalan
ja toisen asteen maailman välillä. Sen läpi siirrytään toisiin maailmoihin, ja siellä eri
maailmojen asukit voivat kohdata toisensa. Nonnan eno Berenhard jää jumiin Henkimaailmaan kieltäydyttyään siirtymästä Tuonelaan halutessaan kostaa surmaajilleen (SS
100).
Henkimaailman keskittymiä ovat myös louhien linnoitusten rauniot: ”Velho kertoi raunioita suojaavan kuitenkin niin voimakkaiden henkien ja voimien, että hyvin harva, jos kukaan, pääsisi niihin koskaan käsiksi” (SS 137). Myös Skaflocin henki
on jäänyt oman linnansa raunioihin odottamaan voidakseen tulevaisuudessa antaa perilliselleen ohjeita. Henkimaailman funktio onkin juuri rajatilan tarjoaminen ja henkien
olemassaolon ja niihin kontaktin ottamisen selittäminen loogisesti. Henkimaailma tarjoaa informaatiota, jota ei toisen asteen maailmasta voi löytää. Lisäksi Henkimaailma
asettaa Nonnalle vaatimuksia. Henkimaailman keskittymien yhteydessä on usein eräänlainen rajatila, jota teoksessa usein merkitään tietäjän mökillä, korppien tai muiden lintujen ilmestymisellä, usvalla tai metsän reunalla. Tämän rajatilan lähestyminen johtaa
reunan troopin esiintymiseen.
Toinen rinnakkainen maailma on Jumalhovi. Jumalhovi sijaitsee Henkimaailmassa (SS 354) maan päällä, eli se voisi olla neljännen asteen maailma, joka sijaitsee ohuena kerroksena kaikkialla toisen asteen maailman Wyrmian ja kolmannen asteen
Henkimaailman päällä. Jumalhovia ei ole merkitty karttoihin. Asia ei kuitenkaan ole
näin yksinkertainen. Jumalhovissa pyörivät kohtalon myllyn valtavat kivet ja niiden
ääni kantautuu ”kaikkialle jumalten valtakunnassa” (SS 354), ja ääni joko kaikuu tai
kuuluu myös Hornassa: ”[Forni, jääkarhujumala] hymyili arvellessaan mitä Hornan her-
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ran ajattelisi äänen kuullessaan” (SS 354). Jos ääni kaikuu Hornaan asti, voidaan Jumalhovia pitää rinnakkaisena neljännen asteen maailmana. Jos ääni kuuluu myös Hornassa, on Hornan oltava osa Jumalhovia. Koska Hornan herraa ei teoksen lopussa olevan jumalten listauksen kohdalla määritellä jumalaksi, sijoitan Jumalhovin ja Hornan
toisistaan erillään oleviksi maailmoiksi. Molemmat kuuluvat neljännelle asteelle.
Jumalhovissa leimuavat revontulet, jotka yhdistetään usein kirjallisuudessa toisiin maailmoihin (Lenz, 2001b: 128). Revontulet ovat nähtävissä kaikkialla Jumalhovissa jääkarhujumala Fornin mailla. Jumalhovi on siis jaettu erillisiksi eri jumalten valtakunniksi. Näissä valtakunnissa maisemat eroavat toisistaan riippuen valtakunnan sijainnista suhteessa toisen asteen maailmaan: jumalten valtakunnat ovat toisen asteen maailmoja vastaavia rinnakkaismaailmoja, joissa pohjoisessa on kylmää ja etelässä
lämpimämpää.
Jumalhovi tai jumalten asumukset mainitaan teoksen lopussa olentojen
listauksen kohdalla. Jumalhovi muistuttaa TSH:n haltioiden harmaita satamia ja salaisia
metsiä: se on muinaisten ja ylevien olentojen pakopaikka. Toisen asteen maailman
asukkaat olettavat jumalten kadonneen jumalten sodan jälkeen, mutta toisen uskomuksen mukaan he elävät näkymättömissä asumuksissa ihmisten keskuudessa (SS 420).
Kun kalmanvelho Runolf kertoo Nonnalle asian oikean laidan, Nonna muistelee kuulleensa aiheesta aikaisemminkin:
Hän tiesi että kuolleet siirtyivät henkien valtakuntaan [Tuonelaan] ikuiseen lepoon, kukaan ei koskaan pääsisi sieltä pois. Toki hän oli kuullut
myös kansasta, joka eli Henkimaailman keskellä kätköissä. Tuota salaperäistä, joskus pahojaan ja joskus hyviä tekoja tekevää kansaa sanottiin jumalkansaksi ja kerrottiin sen aiemmin eläneen ihmisten ja louhikansan tavoin kaikkialla. (SS 327.)
Jumalhovi sijaitsee siis Henkimaailman sisällä, rinnakkaisena maailmana, josta on mahdollista astua Henkimaailmaan ja palata takaisinkin. Osa jumalista kulkee myös toisen
asteen maailmassa tai Henkimaailmassa, kuten susien jumalatar Ylva ja sysilouhien
muinainen jumala Cerbirius, jotka molemmat näyttäytyvät Nonnalle toisen asteen maailmassa. Ylva ilmestyy Henkimaailman rajamailla ja Cerbirius Sigwulfin muodossa
Nonnan labyrintissa vaelluksen aikana. Jumalhovi sijaitsee myös lähellä maanalaisten
maailmaa (SS 351), mikä onkin loogista, sillä Jumalhovi sijaitsee Manalan tavoin maan
päällä, läheisessä yhteydessä Henkimaailmaan.
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Jumalhoviin ei voi kuka tahansa kulkija astua. Alueelle pääsevät vain ne,
jotka ovat jumalista sukua, kuten Nonna. Kaikki muut joutuvat eksyksiin, metsänpeittoon (SS 350). Siirtyminen Jumalhovista pois edes Henkimaailmaan taas ei ole mahdollista Nonnan sisarelle Ernalle, joka on syntyjään ihminen, mutta tavallaan adoptoitu
kuolleena henkenä Jumalhoviin jumalkansaa oleville vanhemmille (SS 341, 352). Erna
ei ole aina näkyvissä, vaan hänen olemuksensa on sidottu kuun vaiheisiin, mikä lisää
tytön mystisyyttä: "Kun kuu vähenee, tyttö katoaa" (SS 345). Klassillisessa mytologiassa kuu yhdistetään usein jumalattareen, ja kuu symbolisoi usein saavuttamattomia asioita (Clute & Grand 1997 s.v. moon), mikä sopiikin hyvin Ernan yhteyteen.
Jumalhovi on periferinen ja alisteinen maailma, mutta sillä on funktionaalisia tehtäviä. Jumalhovista on mahdollista saada käyttöönsä voimia toisen asteen maailmaan. Nonna on saanut tällaisia voimia syntymässään, vaikka ei ymmärräkään mistä
voimat ovat peräisin. Vanha maahinen kuitenkin kertoo hänelle näistä oudoista voimista
(SS 136). Voimia voi myös syntymälahjan lisäksi saada erilaisten esineiden, teoksessa
lähinnä koriste-esineiden eli figuurien avulla (SS 245, 364). Nämä figuurit toimivat ennalta määrätyllä tavalla ja tiettyjen taikasanojen avulla. Teoksessa mainitaan Sigwulfin
Nonnalle antama figuuri: ”Sigwulf ojensi kätensä Nonnalle ja avasi paksun hansikkaan
peittämän nyrkkinsä. Pieni figuuri lepäsi Sigwulfin kämmenellä. – – Se oli hyvin sileä
ja muistutti istuvaa koiraa” (SS 245). Figuurin tarkoituksena on puolustaa Nonnaa vaarallisissa tilanteissa. Toinen teoksessa mainittu figuuri on jäänoita Astridin, joka vahvistaa omia voimiaan sauvalla: ”Kädessään hän piti vaaleanharmaata sauvaa, jonka yläpäässä oli kolme kultaista, pientä ihmisfiguuria. Figuurit oli muotoiltu niin, että ne kannattivat selässään kirkasta nyrkin kokoista kappaletta, joka näytti aivan jäästä hakatulta”
(SS 364). Kohtauksessa ei käy ilmi, kenen jumalan voimia Astrid käyttää, mutta sauva
liittyy hänen rooliinsa jäänoitana, sillä sauvaan on upotettu jäältä näyttävää ainesta. Astrid käskee sauvallaan pakkasen henkiä.
Jumalhovi ilmenee konkreettisesti vasta teoksen loppupuolella ja toimiikin
romaanisarjan ensimmäisessä osassa lähinnä labyrintin päätepisteenä ja aarteen löytöpaikkana: Nonnan tavoite ensimmäisessä osassa on löytää sisarensa (ja sitä kautta myös
itsensä), josta on tullut osa jumalkansaa. Jumalhovi avaa myös henkilöhahmojen historiaa: sen yhteydessä ja sen avulla kerrotaan Nonnan henkilöhistoriasta ja hänen kaksoissisarensa elämästä. Myös Fenriksen henkilöhahmo laajenee Jumalhovin avulla: jääkarhun äiti elää vielä ja on ylpeä pojastaan. Fenris kokee yhteenkuuluvuudentunnetta ja
Berenhardin tietoisuus herää.
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Sysilouhessa selviä toisen asteen maailman keitaita ovat linnoitukset ja
kylät, joihin Nonna matkansa aikana tutustuu. Nämä alueet toimivat levähdyspaikkoina
ja toiminnan keskuksina. Keitaat voidaan käsittää omina itsenäisinä maailmoinaan, jotka eroavat ympäristöstä. Tällaisina kaikille avoimina keitaina teoksessa esiintyvät Mustakaltion linnoitus, johon Gerhard vangitsee Nonnan, Hukkarannan kylä, johon Nonna
äiteineen asettuu hetkeksi asumaan, mutta josta Nonna lähtee pian pahaa henkeä pakoon, ja Rautakurun linnoitus, jossa Nonnaa kohtaan esitetään vakavia syytöksiä. Keitaat voivat olla kolmannen asteen maailmoja, joita erottaa toisen asteen maailmasta selvä raja. TSH:ssa vastaavia keitaita ovat muun muassa Vanha Metsä ja Rivendell. Keitaat on merkitty karttaan, ja ne ovat olemassa myös toisen asteen maailmassa. Niihin
päästäkseen kulkijan on täytettävä tiettyjä ehtoja sekä suoritettava tehtäviä, ja keitaat
voivat kuulua myös kolmannen tai neljännen asteen maailmoihin.
Nonnan matkalle ja teoksen juonelle erityisen tärkeitä keitaita ovat Skaflocin linnoituksen rauniot, Hiidenkynnen linnoitus ja Karhusalon ohdakkeiden rajaama
metsä. Skaflocin linnoitukseen päästäkseen on kulkijan tiedettävä salasana: Skaflocin
nimi muinaisella louhikielellä (SS 152), joten astuminen tähän keitaaseen on mahdollista kaikille toisen asteen maailman asukkaille, jos he oppivat oikean sanan. Sekä Skaflocin linnoituksen rauniot että Hiidenkynnen linnoitus sijaitsevat toisen asteen maailmassa. Skaflocin linnoituksen rauniot sijaitsevat korkealla tunturilla, mikä aiheuttaa fyysisiä
esteitä ja hankaluuksia linnoitukseen pyrkijälle. Raunioihin astumiseen ei siis tarvita
mitään erityisiä ominaisuuksia, vain informaatiota. Skaflocin linnoitusta rajaavat korkeat muurit, ja siellä hallitsee ikiaikainen huurre. Skafloc itse imee kaiken valon, joten
linnoituksessa on pimeää (SS 153). Tuuli on erilainen kuin muualla, ja Skaflocin henki
tuntuu paikassa hyvin voimakkaasti (SS 157). Tämä paikka on ikään kuin Skafloc itse,
sillä Nonna huomaa paikan kuolevan ja luhistuvan, kun Skaflocin henki lähtee kohti
Louhikotia, louhien Tuonelaa (SS 185). Hiidenkynnen linnoitukseen on mahdollista
astua kenen tahansa, vaikka paikka onkin etäinen ja hankalan matkan päässä. Linnoitus
on keidas vielä selvemmin kuin Skaflocin linnoitukset rauniot, sillä linnoituksen ympärillä on oikeastaan vain erämaata.
Karhusalo on aavasta lumilakeudesta erottuva keidas, jota erottaa muusta
maailmasta ohdakkeiden muodostama muuri, äänimaailma ja autius (SS 138–140). Karhusalossa ei näy eläinten jälkiä, ja pensaatkin ovat luurankomaisia. Karhusaloon astuminen ei ole mahdollista kuin tietyillä ominaisuuksilla varustetuilla henkilöhahmoille
tai näillä ominaisuuksilla varustettujen henkilöhahmojen seuralaisille, sillä ohdakkeisiin
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avautuu portti vain ihmeellisten henkilöhahmojen kosketuksen seurauksena tai portti on
avoinna niille, joilla on tarve päästä metsään (SS 139, 166). Alue on kuitenkin nähtävissä ohdakkeiden saartamana metsänä kaikille toisen asteen maailman asukkaille. Karhusalon vanhan, synkän ja aution metsän keskeltä löytyy tämän keitaan sydän, ikään kuin
keidas keitaan sisällä: aukio. Aukio eroaa hyvin selvästi muusta ympäristöstä: sitä ympäröivä metsä on pimeä ja synkkä, ja puut ovat valtavia (SS 139–140), mutta aukiota
ympäröivät pyöreärunkoiset, pehmeämuotoiset ja kauniit puut, ja siellä on valoisampaa
(SS 140–141). Aukio on kaunis ja siellä on paljon sulan veden elementtejä: vesiputous,
puro ja lampi, joka tosin on kuivunut ja huurteen peitossa (SS 141). Nonna saa aukion
sulamaan huurteestaan koskettamalla pehmeänmuotoista karhupatsasta (SS 141). Karhusalon aukio onkin vastakkainen ympäristölle siinä mielessä, että siellä alkaa kukoistaa
kesä, kun sen ympäröivässä metsässä taas hallitsee talvi.
Keitaita ovat myös Henkimaailman keskittymät, eli henkien metsät, rämeet ja muut henkien alueet. Karhusalo on juuri tällainen Henkimaailman keskittymä.
Nämä Henkimaailman keskittymät ovat kuitenkin olemassa samaan aikaan myös toisen
asteen maailmassa, ja täten ne on merkitty karttoihin. Keitaat ovat Nonnalle rauhan ja
turvan tyyssijoja, joissa hän saa levätä rauhassa tuntien olonsa turvalliseksi taisteltuaan
labyrintissa päästäkseen etenemään ja paettuaan Minotaurosta. Esimerkkinä TSH:n kietaasta toimivat sekä Rivendell että Lothlórien, kaksi haltioiden hallitsemaa metsää. Keitaat toimivat tarinassa suvantokohtina ja pyhinä tiloina, joista kertomus lähtee jälleen
eteenpäin, kunhan päähenkilö on levännyt tarpeeksi ja kerännyt tarvittavan määrän uutta
informaatiota. Lisäksi keidas saattaa sisältää juonenkulkuun vaikuttavan tehtävän, kuten
Karhusalo, jossa käydessään Nonna osoittaa olevansa erityinen. Keitaat ovat alisteisia
Nonnan arkimaailmalle, mutta keskeisiä ja funktionaalisia: ne toimivat siis sekä juonta
edistävinä informaationlähteinä että henkilöhahmon rakentamisessa tärkeinä suvantokohtina.
Sysilouhen fantastiset maailmat koostuvat Nonnan arkipäivän maailmasta,
eli toisen asteen maailmasta, ja siinä olevista keitaista, kolmesta maanalaisesta maailmasta ja kahdesta rinnakkaisesta maailmasta. Vain toisen asteen maailmaan sijoittuvat
maailmat on sijoitettu kartalla (LIITE 1). Maailmasta toiseen voi siirtyä kuvion 1 mukaisesti. Nuolet kertovat, mihin suuntaan liikettä voi tapahtua ja mistä. Kuviosta näkyy,
että liike toisen asteen maailmasta useamman asteen maailmaan tapahtuu aina Henkimaailman kautta.
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tavalla kuin normaalit ihmiset” (SS 133). Gerhard näyttää myös isommalta, sillä pahan
hengen ympärillä todellisuus muuntuu niin, että se näyttää uhkaavammalta (SS 149).
Hornan hengen aistit eroavat normaalien ihmisten aisteista, sillä se näkee kaiken normaaleista ihmisistä poiketen. Ulkoisena merkkinä Hornan hengen vallasta ovat Gerhardin kirkkaat ja intohimoisina kiiltävät mustat silmät. Muuten Gerhardin ulkonäkö vastaa
hänen olemustaan ennen kuin henki ottaa haltuunsa hänen kehonsa.
Nikolajeva (1988: 82) määrittelee Hornan henkien tapaiset useamman asteen maailmasta ilmestyvät olennot viestinviejiksi (engl. messenger), jotka ovat harvoin
pahoja. Useamman asteen maailmasta on mahdollista tuoda esineitä toiseen maailmaan,
ja olennot säilyttävät voimansa myös toisen asteen maailmassa. Sysilouhessa viestinviejä on samalla Minotauros, joka vaanii labyrintissa ja voi olla henkilöhahmon kuolemaksi. Kuolemanvaara on aina läsnä Minotauroksesta puhuttaessa. Paha henki on myös
Nonnan kokeman todellisuuden sääntöjen kääntämistä, sillä: ”Nonna ei ollut koskaan
nähnyt mitään sen kaltaista” (SS 393).
Paha henki on peräisin Hornasta, joka mainitaan teoksen lopussa olevassa
valtakuntien ja muiden paikkojen listauksessa, ja sitä luonnehditaan pelottavaksi paikaksi, jonka Hornan herra loi samaan henkien maailmaan, jossa Tuonelakin sijaitsee.
Tämä henkien maailma ei kuitenkaan ole sama asia kuin Henkimaailma. Horna on kätketty, tuulinen ja synkkä paikka, jossa henget kohtaavat loputonta kärsimystä. (SS 416.)
Pahoilla olennoilla on fantasiakirjallisuudessa usein oma pääkallopaikkansa, kuten
TSH:n Mordor ja Sysilouhen Horna.
Nykysuomen sanakirjan mukaan Horna on pahojen henkien asuinpaikka
(NSS 1930a: 505). Sysilouhessa Hornan henget tulevat toisen asteen maailmaan, jos
joku kutsuu eli manaa ne sinne. Nämä henget ovat tavoitteidensa ajamia pahoja henkiä,
jotka ottavat toisen asteen maailmaan kuuluvan kehon haltuunsa pystyäkseen liikkumaan toisen asteen maailmassa. Pahalla hengellä ei ole fyysistä muotoa toisen asteen
maailmassa, eikä se voi vaikuttaa toisen asteen maailman tapahtumiin ilman kehoa.
Horna on vihjattu maailma, sillä sinne ei teoksen aikana siirrytä, vaan sieltä ilmestyy
viestintuoja ja esine, jotka vaikuttavat tapahtumien kulkuun. Vihjatut maailmat ovat
usein syrjäisiä, eivätkä ne esiinny keskeisinä tapahtumapaikkoina.
Hornan henget eivät kestä auringonvaloa, mikä viittaa siihen, että niiden
oma maailma sijaitsee maan alla: ”Nyt pahan hengen ainoana huolenaiheena oli päästä
piiloon auringonvaloa” (SS 145). Auringonvalo motiivina on usein pyhyyden ja puhtauden symboli (Daemmrich & Daemmrich 1987: 165), jollaisena se on tässäkin yhteydes-
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sä nähtävä. Horna on epäpyhä ja paha, eräänlainen helvetti. Teoksen lopussa olevassa
listassa tuodaan kuitenkin ilmi, että Horna on ”myrskyjen riivaama, tuulinen, synkkä ja
lohduton paikka” (SS 416).
Päästyään toisen asteen maailmaan paha henki kävelee kuraisen linnanpihan läpi Nonnan perään kohti labyrintin trooppia ja likaantuu matkallaan uuteen elämäänsä (SS 77–79). Likaantuminen tapahtuu yleensä juuri reunan troopin yhteydessä.
Likaantuminen voidaan yhdistää elämän ensimmäisten kynnysten ylittämiseen. Vastasyntynyt lapsi on likainen, kunnes se pestään. Romaanien henkilöhahmoilla onkin
velvollisuus likaantua, sillä muuten he eivät voi syntyä (Doody 1997: 332). Nonna likaantuu ensimmäisen kerran Mustahalmeen linnoituksessa ennen joutumistaan vankilaan, ennen uudelleensyntymistään. Myös Fenris astelee suossa likaantuen matkallaan
pelastamaan Nonnaa (SS 61).
Likaantuminen liittyy yleensä romaanin alkuvaiheisiin (Doody 1997: 332).
Nonna ei likaannu uudelleen matkansa aikana, mutta sen sijaan hän majoittuu rähjäiseen
majataloon. Labyrintin alussa maailma on rähjäinen ja likainen: ”Ensivaikutelma rähjäisestä ja sotkuisesta kylästä oli saattanut Nonnan kahden vaiheille siitä jäädäkö sinne
yöksi vai lähtekö jatkamaan matkaa” (SS 105). Lika kuitenkin peittyy pian lumen ansiosta: ”Oli satanut lunta koko yön, ja kaikki kylän saastaisuus ja sotku oli peittynyt puhtaanvalkoiseen lumivaippaan, joka teki paikasta hämäränä aamunakin siedettävän näköisen” (SS 106). Lika jää uudelleensyntymisen alun aikaan, eikä seuraa mukana labyrintin troopin läpi.
Gerhard haluaa kostaa Nonnalle, mutta astuu samalla labyrinttiin, joka on
myös pahan hengen vankila: paha henki ei voi palata Hornaan ennen kuin se on suorittanut tehtävänsä (SS 134). Asetelma on fantasiakirjallisuudelle tyypillinen. TSH:n Frodoa uhkaavat henget eivät nekään saa rauhaa ennen kuin tuhoutuvat tai saavat tehtävänsä suoritettua. Gerhardin viikkoja kestäneen symboleja ja rituaaleja sisältäneen manauksen seurauksena saapuvalla Hornan hengellä on vain yksi tarkoitus: ”Tällä hengellä ei
olisi paluuta Hornaan, ennen kuin sen tehtävä olisi suoritettu tavalla tai toisella. – – Paha henki hänen sisällään käski pitää kiirettä, sillä se tiesi vielä jotain enemmän, se tiesi
että tyttöä piti estää tekemästä jotain, saavuttamasta jotain” (SS 134). Hornan henki on
hyvin tehtäväorientoitunut, eikä se voi palata Hornaan ennen kuin sen saama tehtävä on
suoritettu tai se on tuhoutunut. Hornan hengen päättäväisyys Nonnan pysäyttämiseksi
viittaa siihen, että Hornan herralla on suuria suunnitelmia, mikä taas viittaa suureen
kohtaloon. Näin Hornan avulla rakennetaan Nonnan henkilöhahmoa ja sen merkitystä.
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Voi olla, että Nonnan toiminta onnistuessaan voisi vahingoittaa Hornaa. Viestintuojan
tarkoitus on pitää huolta herransa päämäärien toteutumisesta.
Hukkarannan tietäjä kertoo Nonnalle pahan hengen olemassaolosta, ja sanoo sen olevan kuolemaksi sekä Nonnalle että hänen äidilleen ja työntää näin Nonnan
labyrinttiin kuoleman uhan seuratessa tyttöä. Nonna pakenee Minotaurosta ensin henkien metsään, jossa hän näkee pahan hengen varjon unessaan ja ymmärtää sen olevan lähellä. Ensimmäinen kohtaaminen tapahtuu Louhikeroilla, joilla Nonna kauhuissaan
huutaa Skaflocin nimen ja saa siten apua: usvasta ilmestyvä louhen henki repii rikki
sekä pahan hengen että sen ratsun (SS 154). Märän ja kuivan raja on lähellä Minotaurosta. Myöhemmin Nonna saa kuitenkin tietää, ettei Minotauros ole Skaflocin hyökkäyksen jäljiltä kuollut, vaan sen kohtaamista on siirretty, kuten Skafloc Nonnalle taistelun jälkeen kertoo:
”Siis se ei ole kuollut?” ”Se halusi vahingoittaa sinua. Sen side oli kiinni
sinussa. Minä en ole enää kyllin vahva karkoittamaan [sic] takaisin Hornaan. Tämä alue on sen esi-isien ja herrojen kotiseutua, ja vuorilla on
muinaisia temppeleitä, joissa niitä on aikanaan palvottu. Se voi pysytellä
hengissä niiden pimennoissa, ja jos se onnistuu saamaan uuden ruumiin itselleen, se voi palata. Se voi seurata sinua aina.” (SS 164.)
Minotauros on uhka, joka mahdollisesti tulee tulevaisuudessakin astumaan Nonna tielle.
Skafloc käskee Nonnaa uskomaan itseensä ja sanoo tämän pystyvän jonakin päivänä
vielä pystyvän tuhoamaan pahan hengen itse. Kuoleman uhka on läsnä koko ajan sekä
Sysilouhessa että TSH:ssa.
Paha henki palaa Nonnan elämään hänen päästyään Hiidenkynnen linnoitukseen asti. Se seuraa Nonnaa Henkimaailman jälkien avulla (SS 365), rikkoo miekallaan linnan oven ja hajottaa lyhdyn (SS 391). Rikkomisen troopin esiintyminen viittaa
uusiin muutoksiin. Kun Hornan henki lopulta tavoittaa Nonnan Hiidenkynnen linnoituksessa, se erottaa Nonnan erityisten ominaisuuksiensa avulla: ”Tuota yksinäistä pilkahdusta selvemmin se näki valon vieressä punertavan hahmon, elävän olennon. Sen
silmät välähtivät vihasta ja innosta sen tajutessa kuka tuo elävä olento oli” (SS 389).
Hornan henki näyttää pystyvän erottamaan elollisen olennon elottomasta objektista juuri
epäinhimillisen lämpökameraa muistuttavan näkönsä avulla. Kuolema on lähellä Nonnaa, joka seisoo yksin katsomassa maisemaa. Nonna pakenee linnan - labyrintin - käytäviin, ja Minotauros seuraa häntä, mutta kohtaakin Nereidin, louhen. Nereid repii maagisten voimiensa avulla varjon riekaleiksi, ja paha henki kirkuu sinkoutuessaan takaisin
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Hornaan (SS 395). Paha henki on lopulta tuhottu, ja labyrintti on Nonnalle turvallisempi
kuin ennen. TSH:n Frodokin voi kulkea rauhassa sormuksen tuhouduttua.
Paha henki kohtaa rikkomisen troopin ja sitä kautta uudelleensyntymän
Skaflocin repiessä sen ja sen ratsun rikki (SS 154), mutta Minotauros syntyy uudelleen
toisessa kehossa, vaarallisempana kuin ennen Hornan miekkansa takia. Paha henki rikkoo Mustahalmeen linnan oven ja hajottaa lyhdyn (SS 391), mutta syntyy tällä kertaa
uudelleen Hornassa Nereidin tuhottua sen. Nonna sen sijaan on päässyt eroon takaaajajastaan. Pahan voi tuhota usein vain maagisesti (Klingberg 1980: 50). Viestintuoja
tuhoutuukin taistellessaan louhea vastaan Hiidenkynnen linnoituksessa ja jättää jälkeensä maagisen objektin: fantasian maailmassa perinteisen miekan (Nikolajeva 1988: 88).
Kukaan ei saa koskea miekkaan kalmanvelhoa lukuun ottamatta: ”Runolf kumartui
miekan ylle, hipaisi sen terää sormellaan ja paljasti terään kaiverretut riimut. ’Kuoleman
herra hallitsee ikuisesti. Tuttu lause. Miekka kuului eräälle Hornan herran suurista sankareista ennen jumalten sotaa’” (SS 397). Paha henki on löytänyt miekan Hornan herran
sankarin haudasta ottaessaan sankarin kehon haltuunsa Gerhardin kehon kuoltua. Vaikka miekka on ollut toisen asteen maailmassa jo vuosisatoja, sitä kohdellaan varoen ja
sen oletetaan sisältävän Hornan voimia. Nikolajevan mukaan (1988: 87) maagiset objektit voivat olla hyviä tai pahoja, ja ne orjuuttavat helposti kaikki, jotka joutuvat niiden
vaikutuspiiriin. Tällainen on Frodon mahtisormus ja tällaiselta vaikuttaa myös Hornan
hengen jälkeensä jättämä miekka. Tähän viittaa se, että miekkaan saa koskea vain kalmanvelho, jolla on läheiset suhteet Tuonelaan. Miekan löytyminen ja sen vaarallisuus
luovat romaaniin tunnelmaa ja valottavat samalla myös hieman Pohjoisten valtakuntien
historiaa Runolfin kertoessa, mistä miekan olevan peräisin Hornan ruhtinaan palvelijan
haudasta.
Hornan alue on dynaaminen, ja siksi siinä voi tapahtua alueellisia muutoksia. Se voi teoriassa laajentua Henkimaailmaan, kuten Skafloc Nonnalle kertoo puhuessaan Karhusalon autioitumisesta: ”Metsän lähellä asuneet ihmiset alkoivat kärsiä sairauksista ja kadosta ja muuttivat lopulta pois hyläten koko tienoon. Sen jälkeen on Karhusalon ympäristö ollut autiota ja lohdutonta. Oli vain ajan kysymys, milloin Hornan herra
ottaisi metsän valtaansa ja liittäisi sen valtakuntaansa” (SS 167). Hornan herra voi siis
Henkimaailman kautta vaikuttaa toisen asteen maailmaan ja valloittaa alueita. Jää kuitenkin epäselväksi, muuttuuko Hornan herran valloittama alue piilotetuksi, kuten Hornan alueet muuten (SS 416), vai ei. Tieto siitä, että Hornan herra voi uhata Henkimaailmaa, on pelottava.
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Horna sijaitsee piilossa henkien maailmassa naapurinaan Tuonela: ”Sanotaan, että niiden ihmisten henget, joille joku on tehnyt vääryyksiä, odottavat Tuonelan
rajamailla pahuuksia tehneitten ihmisten henkiä ja tönäisevät nämä Hornaan johtavaan
kuiluun” (SS 416–417). Hornaan ja Tuonelaan on siis mahdollista kulkea samaa reittiä,
Henkimaailman kautta. Raja on olemassa näiden maailmojen välillä, ja sen yli voi vaikuttaa. Tuonela onkin tavallaan Hornan vastakohta, kuten Taivas on Helvetin vastakohta. Näiden maailmojen yhteyteen liittyy myös Manala. Henkilöhahmot saavat apua
Hornan henkiä vastaan Tuonelaan johtavista Manalan luolista.

3.3

Luolan, haudan ja vankilan troopit

Romaaneissa vankila toimii usein symbolisena hautana, ja vankila ja hauta ovat usein
helposti vaihdettavissa päikseen (Doody 1997: 341). Luolakin on läheistä sukua vankilalle ja haudalle, ja se on usein pelottava paikka, vaikka syytä ei olisi. Luolan suu voi
viitata elämän päättymiseen: luola voi niellä sinne astujan syvyyksiinsä. Sysilouhessa
Tuonelan eli vainajien maan porttina toimii osuvasti luola, joka johtaa Tuonelaan sekä
Manalan (SS 136) että Kettukorven kautta (SS 348). Tuonela on lopullinen levähdyspaikka, paikka, jossa esi-isät ovat ja jossa voi kertoa tarinoita eletystä elämästä. Luola
toimii usein muutoksen tai siirtymän kypsymisen paikkana, tilana, jossa on aikaa ja
mahdollisuus ajatella. Luola on myös luonnon tarjoama talo, joka on ollut esi-isien koti,
kohtu, josta on lähdetty liikkeelle. (mts. 343.) Luola on Sysilouhessa kuitenkin ennen
kaikkea tarinankerronnan paikka (mts. 345). Tässä TSH:n trooppien käyttö eroaa Sysilouhesta merkittävästi, sillä TSH:n luolat ovat lähinnä pelottavia paikkoja, joissa vaara
ja kuolema uhkaavat matkalaisia jatkuvasti (esimerkiksi Hautakerojen haudat ja Lukitarin luola).
Seikkailuidensa aikana Nonna vangitaan kahdesti, ja hän astuu moneen
luolaan tai luolan tapaiseen tilaan. Näitä tiloja ovat tietäjien asumukset, jo esitelty Mustahalmeen vankilatorni, maahisten luola Manalassa, Skaflocin rauniot ja Rautakurun
vankila. Tietäjien asumukset sijaitsevat usein Henkimaailman keskittymänä toimivan
alueen laidalla. Erilaiset tietäjien asumukset ja luolat ovat fantasiakirjallisuudessa tavallisia erityisesti tarinankerronnan paikkoina, vaikka niitä käytetään myös muissa tehtävissä. TSH:ssa Frodo päätyy seuralaisineen esimerkiksi matkansa alussa Tom Bombadilin mökkiin, jota voidaan pitää tärkeänä tarinankerronnan ja oppimisen paikkana, J.K.
Rowlingin Harry Potter -sarjan päähenkilöhahmo aloittaa seikkailunsa portaiden alla
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olevasta luolamaisesta komerosta, joka on sekä kypsymisen paikka että elämän tarkoituksettomuuden symboli, ja Michael Enden Tarina vailla loppua -teoksessa
(1979/1982) Bastian lukee tarinaa ja lopulta imeytyy siihen mukaan luolamaisella ullakolla.
Nonna tapaa matkansa alkuvaiheessa Hukkarannan tietäjän, joka antaa hänelle informaatiota siitä, mitä hänen tulisi tehdä seuraavaksi. Nonna tapaa tietäjän tämän
mökissä Susimäellä ilman suojelijaansa Fenristä (SS 85, 87), ja saa tietää sisarensa olemassaolosta, louhesta, louhijumalista ja louhikeroista (SS 87, 91–92). Tietäjä tietää
näistä asioista, sillä hän on ollut yhteydessä henkiin. Hengetkään eivät kaikkea kysyjälle
paljasta, kuten tietäjä toteaa Nonnan udellessa jumalten ulkonäköä: ”Henget ovat olleet
siitä vaiti, on asioita joita nekään eivät kerro vanhoille ukoille ” (SS 89). Nonna kuuntelee luolassa tarinaa itsestään ja valmistautuu sen avulla itseään koskevaan muutokseen.
Kun tietäjä sitten ottaa yhteyttä henkiin auttaakseen Nonnaa, hän työntää tytön mökin
ulkopuolelle siellä odottaneen Fenriksen luokse. Mökissä tapahtuu selvästi jotain normaalista poikkeavaa tietäjän keskustellessa henkien kanssa.
Odottaminen oli ollut pelottavaa, eikä Nonna ollut pystynyt olemaan lähellä mökkiä. Heti kohta hänen tultuaan ulos sudet olivat kaikonneet uikuttaen metsään, ja ympäristö oli alkanut hämärtyä. Mökin räppänästä oli tulvinut ulos mustaa savua ja kipinöitä, ja ne olivat sekoittuneet metsästä hiljaa
hiipiviin varjoihin, jotka kuiskutellen ja matalasti valittaen olivat kietoneet
mökin otteeseensa. Mökin sisältä oli kuulunut vielä pelottavampia ääniä,
välillä se oli tärähdellyt, ja lunta oli ropissut sen katolta pieninä ryppäinä
alas varjojen keskelle. – –
Nonna luuli, että mökissä olisi ollut kuuma tuollaisen puumäärän polttamisen jälkeen, mutta siellä olikin hyytävän kylmä. (SS 89–
90.)
Mökin ympäristö muuttuu, kun tietäjä ottaa yhteyttä Henkimaailmaan. Sudet kaikkoavat, valo himmenee, ja varjot kietovat mökin otteeseensa. Mökistä kuuluu kummallisia
ääniä ja se tärähtelee, vaikka mitään ulkonaista syytä moiselle ei ole olemassa. Lisäksi
suuren puumäärän polttamisen jälkeenkin mökissä on kylmä. Tämä viittaa siihen, että
Nonnan tunteman toisen asteen maailman lait eivät päde mökissä, kun se on yhteydessä
muihin maailmoihin. Mökistä kuuluu pelottavia ja odottamattomia ääniä, ja siellä on
hyytävän kylmä, vaikka roihu on palanut suurena. Tämä on Nonnan arkitodellisuudessa
mahdotonta, joten sääntöjä käännetään. Henkien konsultoinnin jälkeen Hukkarannan
tietäjä kertoo Nonnalle tien Skaflocin luokse (SS 306), antaa tytölle aarteen, jota tavoi-
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tella, ja tulee näin työntäneeksi tytön uuteen seikkailuun kohti kohtaloaan, kuolemanvaaraa ja labyrinttia. Tietäjä ohjaa Nonnan sumuun: kostean ja kuivan rajapintaan. (SS
92.) Tietäjä herättää Nonnassa lopulta enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia.
Toinen Nonnan seikkailun kannalta tärkeä tietäjä on kalmanvelho Runolf,
joka asuu Hiidenkynnen linnoituksen hautaholveissa. Runolfin hautaholvi on tietäjien
mökkejä vastaava luola tai hauta. Se hohtaa himmeää hehkua, joka värjää kaiken siniseksi. Hautaholvissa on muutenkin useita sinisiä esineitä (seinävaate, patsaiden siniset
silmät, SS 315–316). Holviin pääsee yhtä tietä, mutta sieltä on poistuttava toista tietä
(SS 318, 320). Tässä mielessä holvia voidaan pitää osana labyrinttina, sillä tietä ei voi
löytää, ellei kulkijalla ole vaadittuja ominaisuuksia. Lisäksi holvissa on kuljettava tiettyyn suuntaan, eikä takaisin voi kääntyä.
Johdattaessaan hautaholveihin eksyneitä Nonnaa ja Fenristä takaisin linnan ylempiin kerroksiin Runolf käskee kaksikkoa kulkemaan valossa: ”Seuratkaa minua
ja pysykää valossa” (SS 321). Varjo onkin selvästi toisesta maailmasta kuin
lo: ”Nonnaa pelotti, sillä niissä paikoissa, joita lyhty ei valaissut, hän oli huomaavinaan
kahisten liikkuvia varjomaisia hahmoja. Hahmot vetäytyivät syvemmälle varjoihin kuin
varoen valoa, mutta Nonna ehti nähdä vilahduksen luisesta, homeen peittämästä käsivarresta” (mp.). Varjo ei kuulu Nonnan tuntemaan toisen asteen maailmaan, sillä siellä
homeiset liikkuvat käsivarret eivät ole tavallisia. Nonnaa pelottaa, mikä viittaa epätavallisuuteen, kuten Hukkarannan tietäjän mökinkin kohdalla. Runolf kertoo Nonnalle luolassaan unien merkityksestä, Henkimaailmasta, Tuonelasta ja muista maailmoista, ja
samalla ohjaa Nonnaa oikeaan suuntaan. Runolf antaa Nonnalle tehtävän, jonka avulla
aarre - kaksoissisar - lopulta ehkä löytyy (SS 328–329). Lisäksi hän varoittaa Minotauroksen ilmestyvän tulevaisuudessa mahdollisesti vielä uudelleen.
Kolmas tietäjän tila tai tarinan kerronnan paikka on Kettukorven haltian
mökki, jota Nonna katselee ihmeissään löytäessään paikan sattumalta ollessaan etsimässä siskoaan: ”Nonna ei oikein tiennyt mitä ajatella mökistä, niin omituisen näköinen se
oli. Aivan kuin koko mökin olisi rakentanut jokin olento jostain hyvin kaukaa, se ei
muistuttanut mitään Nonnan aiemmin näkemää taloa” (SS 339). Kettukorven haltian
mökki on sisältä suurempi kuin ulkoa uskoisi (SS 343), eivätkä sisä- ja ulkopuoli näin
kohtaa. Sääntöjä käännetään jälleen. Kettukorven haltia ei ole tavallinen ihminen: hän
on satojen vuosien ikäinen (SS 344), ja antaa Nonnalle tietoa siitä, miten ja mistä hän
voi löytää sisarensa. Kettukorven haltija kertoo mökissään tarinan metsän historiasta
(SS 344–345).
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Hukkarannasta lähdettyään Nonna siirtyy Brotin ja muiden maahisten
metsään, jossa hänet johdatetaan Manalaan, maahisten majapaikkaan. Luolassa Nonna
näkee itselleen merkityksellistä unta, ja Broti kertoo hänelle muun muassa Minotauroksen lähestymisestä ja Nonnan suhteesta Henkimaailmaan (SS 136–137). Lisäksi maahiset osoittavat oikean suunnan (SS 138): Nonnan ei tarvitse harhailla päättömästi metsän
labyrintissa. Manala on tässä yhteydessä sekä tarinankerronnan paikka että pysähtymispaikka, jossa on turvallista nukkua ja levätä.
Manalan luolaa seuraava luola on Skaflocin raunioiden luona. Skaflocin
linnake toimii kokonaisuudessaan tarinoinnin paikkana: Skafloc kertoo Nonnalle sukunsa historiasta ja sitoo Nonnan ja Fenriksen tehtävän historiallisiin tapahtumiin (SS 168
ja aikaisemmin). Tarinankerronta on kuitenkin harvinaisen vaikuttavaa ja vahvaa, sillä
Skaflocin kosketus aiheuttaa Nonnalle näyn.
Sysilouhien suvussa maailmasta toiseen liikutaan suurimmaksi osaksi ilman minkäänlaisia ajan vinoumia (engl. time disortation), mutta teokseen mahtuu myös
muutamia lyhyitä näkyjä menneisyydestä, jotka voidaan myös tulkita matkoiksi ajassa
ja paikassa, tai rajatiloiksi. Nämä näyt Nonna kokee Skaflocin linnoituksessa ollessaan
ja ne ovat sääntöjen kääntämistä, sillä Nonna ei tavallisesti näe näkyjä.
Myyttisen ajan idea ja varsinkin matkustaminen tiettyyn aikaan menneisyydessä kuuluvat tyypillisesti fantasiakirjallisuuden keinoihin (Nikolajeva 1988: 62,
70–71). Myyttisellä ajalla tarkoitetaan ensimmäisen ja toisen asteen ajan erilaisuuden
mahdollisuutta (mts. 62). On siis mahdollista, että aika kuluu tai on kulumatta ensimmäisen asteen maailmassa tai että ajan kulu huomataan tai ei huomata, mutta ajan kulun
on molemmissa tapauksissa oltava looginen (mts. 62). Seuraavassa esimerkissä sysilouhi Skafloc kertoo näkyjen avulla Nonnalle tytön suvun menneisyydestä:
Siinä samassa Nonna silmissä välähti näky. Hän näki valtavan linnoituksen korkealla, vehreällä kummulla. Kaikissa linnoituksen torneissa ja
kaikkialla sen muureilla liehui mustia lippuja. Näky siirtyi salamannopeasti muurien läpi linnan pihalle, missä valtavat mustat sotahevoset oli valjastettu mustien vankkureiden eteen. – –
Nonna näki kaiken selvästi, kirkkaasti, aivan kuin olisi ollut
paikalla, muttei kuullut mitään ääniä. Hän näki koko joukon vankkureineen ja jääkarhuineen poistuvan hitaasti linnoituksen pihalta syksyiselle
tunturille. Pihalle jäi vain yksi olento, uljas, suurikokoinen soturi mustissa
vaatteissaan. Mies seisoi hetken paikallaan, tuntui vetävän syvään henkeä,
ja alkoi sitten muuttaa muotoaan. Nonna tunsi kylmiä väreitä nähdessään
miehen muuttuvan nopeasta valtavankokoiseksi sysilouheksi. (SS 161–
162.)
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Nonna näkee kaiken, hänelle näytetään tapahtumat sen sijaan, että hänelle kerrottaisiin
tapahtumista. Näin Nonna tuntee kokeneensa kaiken, vaikka äänet jäävätkin puuttumaan
näyistä erottaen ne oikeasta siirtymisestä ajasta toiseen.
Myöhemmin Nonna on Skaflocin paikalla - oikeastaan jopa tämän ruumiissa - sysilouhen lopettaessa muistiinpanojensa kirjoittamisen jälkipolville ja saa vihjeen siitä, mistä päin Skaflocin kirjastoa hän voi löytää tulevaisuudelleen hyödyllisiä
esineitä:
Huone oli pölytön, kirkas kaikkialla palavista sinertävistä valoista. Kaikki
tavarat olivat samoilla paikoilla kuin äskenkin, mutta Nonna edessä oli jalokivin koristeltu tikari ja sametilla vuorattu, avonainen laatikko. Hän näki
kätensä, syvänsinisen hihan, voimakkaat mustakyntiset sormensa pitämässä kaunista, mustaa sulkakynää. – – Nonna tunsi rajattoman ilon ja äärettömän surun taistelevan sisällään vihan katkeran tunteen kanssa. Hän näki
suuren kätensä laskevan sulkakynän hitaasti kirkkaanpunaista nestettä sisältävään pulloon ja sulkevan kirjan. (SS 180–181.)
Näyt toimivat Nonnaa kasvattavassa tehtävässä, ja Skafloc kertoo niiden avulla tärkeiksi
katsomiaan tietoja perilliselleen: ”Nonna näki tuhansien vuosien taakse ja koki asioita
jotka saivat hänet tuntemaan itsensä etuoikeutetuksi ja ylpeäksi” (SS 184). Skafloc saa
Nonnan tuntemaan itsensä erityiseksi ja antaa pakomatkalla olleelle tytölle lisää itseluottamusta, tietoa ja taitoja. Skaflocin näyt ja puheet sysilouhen kanssa paljastavat
Nonnalle myös sen, että hänellä on äitinsä lisäksi myös muuta sukua: hän on sukua sysilouhille. Näyt ohjaavat Nonnan matkaa eteenpäin kohti pohjoista. Luola on Nonnalle
välttämättömien taitojen ja asioiden oppimisen paikka (SS 183).
Nikolajevan maagisen ajan toisen tyypin10 tavoin on mahdotonta sanoa
kuinka kauan aikaa näkyihin kuluu, mutta toisaalta sillä ei ole erityistä merkitystä (Nikolajeva 1988: 67), ja fantasialle ominaisesti Nonna on toisessa ajassa tarkkailijana, ei
aktiivisena osallistujana (mts. 72). Näyt ovat ajan vinouman variaatioita sekä paikallisesti että globaalisti. Nikolajeva tarkoittaa paikallisella ajan vinouman variaatiolla sitä,
että vain aika vaihtuu, mutta paikka pysyy samana. Ympäristö on tuttu, aika tuntematon,
matkan päämäärä on lähellä ja usein rakennus on tärkeässä roolissa (mts. 73–74), kuten
Skaflocin linnoituksen kirjasto ja siellä nähty näky jälkimmäisessä esimerkissä. Nonnan
10

Ensimmäinen tyypin mukaan ajat kuluvat rinnakkain, eri tahtiin tai samaan tahtiin. Kolmannen tyypin
mukaan taas käyntien välissä oleva aika saattaa kulua eri tahtiin, kuten esimerkiksi Narniassa. (Nikolajeva
1988: 67.)
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muita näkyjä ei teoksessa kuvailla sen yksityiskohtaisemmin, mutta voi hyvin olla, että
ne ovat sekä paikallisia että globaaleja eli ajassa ja paikassa liikkuvia (mts. 73).
Nonna nukkuu jälleen keitaassa eli kolmannen asteen maailmassa sijaitsevassa luolassa pannessaan maata Skaflocin raunioiden kirjastoon. Kirjastossa käännetään sääntöjä: Nonna näkee siellä toisen Skaflocin lähettämistä näyistä, kirjaston ovea
vartioi liikkuva luuranko (SS 174), ja vaikka paikka on ollut tyhjillään ikuisuuden, ovat
astiat pölyttömiä (SS 177). Kirjastossa Nonnan päämäärä selkiytyy: ”Jää tuntui sulaneen
hänen mielestään, ja taisipa olla niin, että tuolla hetkellä hänen mielessään syttyi jotain
joka ei hevin sammuisi” (SS 183). Nonna on suorittanut hänelle annetun tehtävän: kerätä tietoa sukunsa menneisyydestä.
Skaflocin luota lähdettyään ja kuljettuaan labyrintissa eteenpäin, Nonna
vangitaan syyttömänä. Matkalla vankilaan Nonna lyö päänsä kattoon ja menettää tajuntansa (SS 210–211). Tällä kertaa vankila sijaitsee maan alla, se on kylmä ja kostea, ja
ilma on homeista (SS 211). Vankila ahdistaa Nonnaa, ja häntä epäilyttää, onko vapautuminen edes mahdollista: ”Kaikissa kertomuksissa oli ollut sama piirre, hyvin harva
koskaan palasi vapauteen tyrmään jouduttuaan” (SS 212). Vankilassa Nonna tapaa Kartun, joka on ollut vankilassa jo iät ja ajat. Kartun avulla vankilakokemuksesta tulee
hieman helpompi: Karttu jättää parhaat palat ruoasta Nonnalle. Vankila toimii myös
tarinankerronnan paikkana, sillä Karttu kertoo Nonnalle omasta taustastaan ja valottaa
Wyrmian kansojen monimuotoisuutta (SS 214, 218). Luolat siis toimivat maailman informaatiolähteinä myös lukijalle. Nonna nukkuu tyrmässä, muttei näe mainittavia unia.
Luolina voidaan pitää myös Hiidenkynnen linnoituksen erilaisia kammioita, joissa Nonnalle kerrotaan linnan asukkaista. Esimerkiksi Nonnan kylvyn aikana hänen uusi ystävänsä Freydis kertoo ”Hiidenkynnen linnoituksesta, sen asukkaista ja ympäristöstä. – – Freydis puhui niin paljon, että Nonnan pää oli hetken kuluttua aivan pyörällä” (SS 266). Myös linnan kirjasto on tulkittavissa luolaksi, sillä se on rakennettu
syvälle kallion sisään suuren holviin (SS 308). Siellä Nonna näkee ensimmäistä kertaa
koko Noridiumin valtakunnan kartan, tulee tietoiseksi paikoista, joista ei ole koskaan
aikaisemmin kuullutkaan, ja Isrid ja Freydis kertovat hänelle samalla niin paljon kuin
vaan osaavat ja ehtivät (SS 310).
Luolasta löytyy myös käärö, jonka avulla Nonna oppii ensimmäisen loitsunsa. Tässä yhteydessä tapahtuu sääntöjen kääntämistä, sillä ennen Nonna ei ole kyennyt tahdonalaiseen magiaan, eikä hän ole missään vaiheessa opetellut louhekieltä, mutta
onnistuu kuitenkin lukemaan käärön (SS 376–377). Nonna on kuitenkin kasvanut ja
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kehittynyt matkansa aikana. Fantasiassa on tyypillistä, että henkilöhahmojen kyvyt kasvavat iän myötä.
Myös Nonnan äidin kammio Hiidenkynnessä on historiankerronnan paikka: Nonnan äiti kertoo Nonnan ja hänen sisarensa syntymästä (SS 384). Nonnan oma
kammio todistaa, kun sysilouhi Nereid kertoo Nonnalle Minotauroksen tuhoamisesta ja
omasta historiastaan (SS 398–401). Myös Nonnan esiäidistä ja Nonnan sielun alkuperäisestä äidistä Gudrunista tehty muotokuva sijaitsee luolassa sekä Skaflocin kirjastossa
että Hiidenkynnen linnassa holvimaisessa kammiossa (SS 408). Nonna kohtaa luolassa
sekä esiäitinsä että esi-isänsä. Vankilan ja luolan troopin yhteydessä esiintyy Sysilouhessa usein unen trooppi.

3.4 Unen trooppi
Doody pitää unia ekfrasiksina. Ekfrasis tulee kreikan kielen sanasta ekphrasis, jolla tarkoitetaan taideteosta kuvaavia kirjallisia esityksiä. Runoudessa ekfrasis on visuaalisen
esityksen sanallinen kuvaus, johon liittyy olennaisesti ajatus kuvan kuvaamisesta. Joku
siis kuvailee näkemäänsä kuvaa. Ekfrasis ei ainoastaan käsittele taideteoksia, vaan tavallaan puhuu niille tai niiden takia taideteoksen kuvailijan kautta. (Kantola 2001a: 62.)
Ekfrasista pidetään yhtenä intertekstuaalisuuden muotona, jossa intertekstuaalisuus syntyy kahden taidemuodon tasolla (mts. 64). Ekfrasiksessa painottuu taideteoksen kuvaus,
eikä sen tulkinta, vaikka kuvatun teoksen herättämien ajatuksen pohdinta onkin ekfrasiksessa mahdollista (mts. 65–66). Ekfrasis voi olla todellisen tai fiktiivisen kuvan, intentionaalisen taideteoksen, kuvailua (mts. 66, 68). Doody käsittelee unia tällaisina intentionaalisina taideteoksina. Kerrotut unet toimivat täysin kuvaillun taideteoksen tavoin (Doody 1997: 407). Unet kuitenkin häiritsevät kerrontaa enemmän kuin kuvan
kuvailu, sillä ne vaativat tarkempaa tulkintaa ja kuvailua. Uni, joka on kertomisen arvoinen, on muillakin tasoilla merkittävä. (mts. 410–411.) Doodyn ekfrasis ei kuitenkaan
sovi perinteisen ekfrasiksen määritelmään. Unet eivät ole intentionaalisia taideteoksia,
ja ne ovat vain yhden henkilön nähtävissä. En siksi käytä ekfrasis-termiä unien analysoinnin yhteydessä. Doodyn unia koskevassa teoriassa on kuitenkin muita käyttökelpoisia huomioita, jotka olen ottanut mukaan analyysiini.
Unia on pidetty kelvottomina toisen asteen maailman ilmentyminä, sillä
niiden on katsottu syövän tarinan logiikkaa ja uskottavuutta (Tolkien 1983: 116). Samaa
mieltä on Todorov (1973: 45), jonka mielestä fantastinen katoaa siinä vaiheessa, kun
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paljastetaan, että kyseessä on uni. Unet voivat kuitenkin myös toimia maailmoina, laajennettuina rajatiloina, jotka eivät selitä fantastisia tapahtumia, vaan sen sijaan luovat
niitä lisää. Nikolajevan (1988: 81) ja Klingbergin (1980: 72) mukaan unet voivat myös
toimia fantasiamaailmoina, joihin kuljetaan nukahtaen ja joista palataan heräten. Romaanin kerrontaan sisältyvä uni lisää lukijan ihmetystä ihmisestä ihmeellisen lähteenä
(Doody 1997: 406). Sysilouhi käyttää unia myös muissa funktioissa kuin puhtaina rinnakkaisina maailmoina. Myös Tolkien käyttää ennustavia ja varoittavia unia trilogiassaan. Esimerkkejä tästä ovat Boromirin uni, joka saa hänet matkustamaan Rivendelliin
ja liittymään sormuksen ritareihin. Merri, Pipin ja Frodo näkevät painajaisia Tom Bombadilin talossa Vanhassa metsässä, ja sormus aiheuttaa sen kantajalle useita painajaisia.
Unien troopin suhteen on olemassa kaksi ääripäätä: joko kaikki on unta tai
mikään ei ole. Jos kaikki on unta, on uneksijalla suuri vaikutus tapahtumiin, sillä silloin
elämän ajatellaan olevan unta. (Doody 1997: 406.) Usein unet muistuttavat kuitenkin
meidän maailmamme unia ja ovat peräisin mielikuvituksesta eli henkilöhahmon sisältä.
Unen trooppi aktivoi syvän itseyden (engl. deep self) ja tiedot, jotka alitajunnalla on
henkilöhahmosta. Tämän syvän itseyden suhde toisten itseyksiin (engl. selfness of others) ilmenee myös unien yhteydessä. (mts. 407, 409.) Romaanissa unille tyypillistä on
vähäinen toiminta ja painotus itse uneen ja uneksijaan. Uneksijan tilan tulkinta on myös
tärkeä, mutta unen näkijä on korostetussa roolissa. Romaanin uni antaa kuvan, että henkilöhahmo on haavoittuvainen ja että hänessä on psykologista syvyyttä (mts. 413–414).
Vastoin Tolkienin käsitystä Doodyn mukaan unet siis tuovat romaanin henkilöhahmoihin ja maailmaan lisää syvyyttä. Unet viittaavat henkilöhahmon monikerroksiseen persoonallisuuteen ja tuleviin ja oleviin vaikeuksiin (mts. 414–415).
Unet ovat useissa kulttuureissa sama asia kuin sielunvaellus. Myös uskomus, jonka mukaan sielun kulkeminen todellisuudesta toiseen tai jopa todellisuudesta
Henkimaailmaan, on tavallinen. Unien tulkinnan historia tekee niistä hyvin merkityksellisiä, sillä pitkään ajateltiin, että unet olivat jumalten tapa kommunikoida tiettyjen kuolevaisten kanssa sopivissa olosuhteissa, vaikka unilla toki on myös yleinen sisältö
(Doody 1997: 409). Kaikella pyhällä on Doodyn mukaan (mts. 406) unien ja muistojen
ydin, ja näin myös unilla ja muistoilla on läheinen suhde. Unet ovat myös toimineet
ennustamisen ja ratkaisujen löytämisen välineinä. Unet horjuttavatkin lukijan varmuutta
siitä, mitä tulee tapahtumaan (mts. 405), sillä ne voivat olla totta tai vain uneksijan alitajunnan tuotetta.
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Sysilouhessa unien avulla ennustetaan tulevaa, katsotaan menneisyyteen ja
kommunikoidaan pitkien välimatkojen yli. Unet ovatkin Doodyn mukaan romaaneissa
usein profeetallisia ja ennustavat, mitä henkilöhahmolle tulee tapahtumaan (Doody
1997: 413). Nonna saa unien kautta Skaflocin tiedot sukunsa menneisyydestä: ”Lopulta
se teki päätöksensä, ja eräänä pimeänä yönä, kuun, tähtien ja revontulten nukkuessa, se
kiteytti kaikki ajatuksensa ja kaiken mitä se halusi Nonnalle vielä kertoa, loihti ne uneksi ja lähetti Nonnalle kirjaston syövereihin” (SS 185). Alfgeir, tietäjä Nawyrin pohjoisrannikolla, saa tietää nimenomaan unen kautta Fenriksen saapuvan piakkoin luokseen: ”Alfgeir iski päänsä kattoparruun herätessään. Hänen oli vaikea uskoa sitä, mitä
hän oli juuri nähnyt unessaan. – – Sydän vieläkin pamppaillen hän juoksi kohti päällikön majaa jotta voisi kertoa tälle unestaan. Ja siinä olleesta jääkarhusta” (SS 28). Tietäjä
ei epäile hetkeäkään, mitä uni tarkoittaa, vaan rientää kertomaan päällikön luokse jääkarhun olevan matkalla kohti heidän rantojaan. Tietäjä osaa tulkita unen välittömästi
oikein.
Doodyn (1997: 412) mukaan kukaan ei voi olla unien aito mestari, eli
ymmärtää varsinkaan toisten unia täydellisesti. Hyvin lähellä tällaista unien mestaria
Sysilouhessa on kalmanvelho Runolf, joka kiertelee yöllä Hiidenkynnen linnaa ja vakoilee joskus muiden unia saadakseen tietää asioita, jotka hän on itse jo unohtanut (SS
330). Runolf osaa myös selittää Nonnalle unet toisesta tytöstä katsottuaan Nonnan sisimpään: ”Tuo sisin avautuu meille joskus nukkuessamme, ja silloin olemme jumalten
ja henkien armoilla. Jälki sielussasi on peräisin henkien maailmasta, eikä se ole todellakaan mikään aivan tavallinen jälki, vaan sillä on hyvin voimakas tarkoitus” (SS 326327). Runolfin mukaan Nonnan sisar on johdattanut Nonnan labyrintin läpi oikeaan
suuntaan (SS 328). Jos henkilöhahmo ei ymmärrä itse omaa untaan, hän ei ymmärrä
itseään (mp.). Unien ensisijainen tulkitsija on aina uneksija (mts. 413), joka Eroksen
avulla näkee kaipauksensa luonteen ja uneksii salaisesta intohimostaan. (mts. 412)
Nonnan kohdalla tämä tarkoittaa sisaren löytämistä. Kaikki Nonnan tärkeät unet liittyvät hänen kaksoissisareensa, aarteeseen, jota hän etsii kirjasarjan ensimmäisen osan
aikana.
Unet voivat merkitä myös henkilöhahmon sisäistä muutosta. Tämä muutos
voi olla kasvamista, henkilöhahmon omakuvan muuttumista tai sopeutumista ympäristöön tai muuttuneeseen tilanteeseen (Doody 1997: 414). Hiidenkynnen linnoitusta lähestyessään Nonna näkee sisarestaan jälleen kerran unta ja saa lohtua näkemästään ikävää vastaan:
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Toisaalta hänen ikäväänsä oli lievittänyt uni samasta tytöstä, josta hän oli
uneksinut monta kertaa aiemminkin. Tällä kertaa uni oli kuitenkin ollut
voimakkaampi kuin koskaan, ja Nonna olisi voinut vannoa todella nähneensä tytön yön pimeydessä. Rikkumaton lumipeite heidän ympärillään
nyt aamulla kertoi kuitenkin Nonnalle ettei näin ollut. Kaikki oli vain ollut
ihanaa unta. (SS 250.)
Nonna on uniensa avulla sopeutunut siihen, että sisar on ehkä oikeasti olemassa, ettei
hän ole pelkästään unien hahmo, vaikka Nonna ei vielä saakaan todisteita. Romaaneissa
unet tarjoavat lähes aina lohtua tai toivoa uneksijalle (mts. 419). Nonnaa unet auttavat
täyttämään sisällään olevan tyhjän paikan (SS 169). Unien ei kuitenkaan välttämättä
ajatella ensisijaisesti olevan totta, mikä ilmenee Nonnan suhtautumisessa siihen, että
kyseessä oli ollut ”vain” uni, oli se kuinka todentuntuinen tahansa. Kaksoissisaren löytyminen on elintärkeää myös Nonnan voimien kasvulle:
Mutta jotta voisit oppia käyttämään voimiasi, sinun on löydettävä yhteys
kadonneeseen puoleesi. Se on sisälläsi, sinun on vain löydettävä se. ” ”Miten?” ”Sinä näet unia siskostasi? Ehkä sinun täytyy päästä unten kautta
hänen luokseen. – – Te voitte saada yhteyden henkiin vain unien avulla,
joten sinun on opittava se taito. (SS 170.)
Skafloc kertoo Nonnalle unien voimasta ja viittaa sekä mahdollisuuteen kommunikoida
unien kautta ja unien erikoislaatuisuuteen. Unien kautta voivat olla yhteydessä toisiinsa
vain sellaiset henkilöt, jotka osaavat vaaditun taidon. Taidon oppiminen on Nonnalle
mahdollista. Unien voimasta kertoo enemmän Nonnan sisko Erna kun sisarukset lopulta
tapaavat: ”Mutta voin tulla uniisi useammin, nyt kun tiedän missä olet” (SS 352). Unien
kautta kommunikointi on siis tehokkaampaa, kun uneksijan sijainti on tiedossa. Unet
voivat olla lisäksi menestyksen enteitä, vaikka ne usein ilmenevätkin heikkouden hetkinä. Uni ei kuitenkaan itsessään välttämättä heikennä henkilöhahmoa, vaan voi myös
vahvistaa ja ravita häntä henkisesti (Doody 1997: 416), kuten Nonnan uni sisaresta, joka
lievittää hänen ikäväänsä. Nonnan unet ovat erikoisia, koska hänellä on erityinen henkinen Henkimaailmaan ja kaksoissisareensa Ernaan.
Unet toimivat teoksessa myös liminaalitiloina paikasta toiseen. Esimerkiksi Kettukorven haltiatar kysyy Nonnalta, onko hän käynyt Kettukorvessa unissaan. Haltiattaren kysymys vihjaa, että siirtyminen Kettukorpeen unien maailmojen kautta on
mahdollista (SS 342). Myös Skafloc viittaa uniin tienä (SS 170). Myös erilaiset toisen
tai kolmannen asteen maailmat ovat yhteydessä unien maailmoihin. Nonna näkee unta
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Louhikerojen etelärajalla maahisten kansoittamassa metsässä. Maahisten varoittavat,
että unet voivat olla kovin elävän tuntuisia ja voimakkaita, eikä niiden houkuttelemana
tule siirtyä runkojen muodostaman rajan yli (SS 124). Uni, jonka Nonna näkee, terävöittää hänen aistinsa ja hidastaa hänen reaktiokykynsä pakottaen Nonnan kulkemaan vain
yhteen tiettyyn suuntaan (SS 125). Unessa Nonnaa jahtaa musta varjo. Se on Minotarurus, joka ajaa Nonnaa takaa kaviot kumisten. Unessaan Nonna putoaa kivistä reunaa
muurille, joka erottaa toisistaan usvaiset rauniot ja vehreän ja eläväisen metsän. Muuri
on raja kahden maailman välissä: Nonnan sisko on usvan reunalla kuivan ja kostean
rajalla, fyysisen rajan tuntumassa istuen muurilla pukeutuneena tummanpunaiseen koristeelliseen pukuun. Nonna lähestyy sisartaan tietämättä kuka on kyseessä:
Nonnaa kauhistutti katsoa tyttöä, koska tämä oli aivan kuin hänen peilikuvansa. Hän alkoi kävellä hitaasti tätä kohti. – – Tyttö nousi seisomaan ja
käänsi epäröivän katseensa häntä kohden. Nonna yritti juosta lähemmäs ja
tunsi mustan varjon lähenevän. Tyttö katsoi hämmästellen Nonnan suuntaan ja oli juuri sanomassa jotain, kun valtava varjo laskeutui heidän väliinsä. (SS 126.)
Varjon laskeutuessa Nonna herää. Unessa Nonnan sisar on myös hämmästynyt näkemästään, eikä selvästi ole odottanut Nonnan saapuvan. Nonnan keho on henkien maailmassa, joten unetkin ovat voimakkaampia. Erityinen suhde Henkimaailmaan auttaa
saamaan ensimmäisen erityisen kosketuksen Nonnan sisareen. Muuri viittaa niiden kahden maailman erilaisuuteen, missä sisarukset elävät: toinen toisen asteen maailmassa ja
toinen Jumalhovissa. Unesta herättyään Nonnasta tuntuu kauhistuksestaan huolimatta,
että hänen on tavattava istuva tyttö. Unet voivat olla hyvinkin melankolisia, mutta eivät
silti aiheuta uneksijalle ahdistusta hänen ollessaan hereillä. Unet eivät luo surua, vaan
ilmaisevat olemassa olevaa henkilöhahmon sisältä kumpuavaa ahdistusta. (Doody 1997:
419). Uni tekee todeksi Nonnan tarpeen tavata tyttö, josta hän uneksii.
Unen maisemat vastaavat toisen asteen maailman maisemia. Unessa maisema näkyy pimeydestä huolimatta: ”[K]aikkialla oli pimeää mutta hentojen pilvien
takaa paistava, nouseva aurinko paljasti linnoituksen rauniot ja rehevän metsän hänen
ympärillään” (SS 125–126). Hereillä maisemaa taas kuvaillaan näin: ”Nonnalla ei ollut
aavistustakaan, mikä tai kuka oli rakentanut metsään ne rakennelmat, joiden raunioita
he katselivat” (SS 126). Nonnalle kerrotaan, että kyseessä on ”Jumalkansan vanha palatsi, ollut raunioina jo aikojen alusta” (SS 127). Jumalkansan maailman läheisyys saattaakin selittää sitä, miksi unen kolmannen asteen todentuntuiseen maailmaan on nukku-
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essa niin helppo päätyä. Muuten Nonnan unet ovat nimittäin pitkälti unia, joita hän ei
muista, tai joista hän muistaa vain pieniä osia. Nonna näkee merkittäviä ja kertomisen
arvoisia unia vain nukkuessaan toisen asteen maailmassa tai sen läheisyydessä. Sekä
henkien metsän luolassa nähty keinotekoinen uni (SS 123–124), Skaflocin linnoituksessa nähdyt unet että Hiidenkynnen linnoituksen läheisyydessä unet muistuttavat Nonnaa
tavoitteestaan: sisaren löytymisestä ja Nonnan kohtalosta Skaflocin perillisenä. Ainoastaan Karhusalossa uni ei ole mitenkään erityinen (SS 144). Fenriskin näkee merkittävää
unta sysilouhijumala Cerbiriuksen seurueen läheisyydessä: karhulle näytetään ensimmäistä kertaa hänen oma äitinsä (SS 242–243), vaikka Nonna ei erityisiä unia näekään.
Seikkailunsa ensimmäisen osan lopuksi Nonna näkee Hiidenkynnessä unettoman unen,
sillä hän on niin väsynyt matkan rasitusten seurauksena (SS 270).
Unet toimivat Auerin teoksessa pitkälti samoissa tehtävissä kuin ne ovat
toimineet pitkään mytologian maailmassa: sielun kulkureittinä todellisuudesta toiseen ja
ratkaisujen löytämisen välineinä. Epiikassa unet toimivat usein kannustimina, joiden
avulla juoni liikkuu eteenpäin (Doody 1997: 413). Tämä pätee myös Sysilouheen, sillä
teoksessa esiintyvät unet vaikuttavat aina suoraan juonen kulkuun. Unet ovat merkittävä
osa Nonnan kohtaloa. Nonna varmistuu unien avulla siitä, että hänellä on yhteys Henkimaailmaan ja että sisko on ehkä olemassa. Nonnan äiti epäilee unen tuoneen tiedon
siitä, että Nonna on turvassa ja kunnossa, vaikka tiedon onkin tuonut lohikäärmeen kaltainen pieni lisko wyrmi (SS 287). Unien niiden kautta Nonna löytää itsensä löytäessään
sisarensa (SS 352), joka on itsessään sääntöjen kääntämistä: Nonnan tavoite ja intohimo. Doody kutsuu tätä intohimoa Eroksen troopiksitroopin.

3.5

Eroksen trooppi

Eroksen trooppi on nimetty harhaanjohtavasti, sillä nimenä Eros tuo automaattisesti
mieleen romanttisen ja eroottisen rakkauden. Doody on nimennyt troopin kreikkalaisen
mytologian hahmon mukaan. Eroksen troopilla Doody tarkoittaa intohimoa ja elämäniloa yleisemmin, eikä sen nimestään huolimatta tarvitse liittyä rakkaustarinaan.
Henkilökohtaisen intohimon arvoa ja elämäniloa ilmentävä Eros on Doodyn mukaan
(1997: 383) romaanille lähes pakollinen trooppi. Se on moninkertainen ja hienovarainen
merkitsijä, joka operoi monilla eri kerronnan tasoilla (mts. 359). Erosta ei kuitenkaan
ole olemassa ilman jonkin tason intohimoa. (mts. 383, 369.) Eros trooppina liittyy läheisesti ruumiiseen, nälkään ja muihin intohimoihin ja niiden tyydyttämiseen (mts. 382).
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Doodyn mukaan (mts. 373) ilman Erosta ei voi olla romaania, sillä Eros välittää kulttuurin ja sen arvot lukijalle. Doody ymmärtää romaanin lukemisen eroottisena toimintana,
jossa lukija kohtaa oman intohimonsa olla olemassa (mts. 383). Romaanin Eroksen
troopin tulisi vakuuttaa, että matkan jatkaminen intohimon ja elämisen polulla on vaivan arvoista (mp.). Doody pitää Eroksen troopin ilmentyminä myös tarinassa esiintyvää
itsekkyyttä ja nolostuttavia paljastuksia, sillä Eros pitää kujeilusta. Toisaalta Eroksen
trooppi on Doodyn mukaan koko kerrontaa hallitseva tekijä. (mts. 366.)
Eroksen trooppi liittyy lukijan ja henkilöhahmojen haluun saada tietää, miten tarina päättyy (mts. 361). Doody siis laajentaa Eroksen troopin syyksi sille, miksi
lukija lukee romaania. Eroksen trooppi on myös syy kertoa tarina juuri tietyllä tavalla.
Tämä on paljon vaadittu romaanin henkilöhahmolta, retoriselta käännökseltä, kuvailulta
tai kielikuvalta. Eroksen trooppi on analyysini kannalta ongelmallinen trooppi, koska
Doody määrittelee sen hyvin laaja-alaiseksi troopiksi. Eroksen troopista on vaikea saada
kiinni, ja se tuntuu sisältävän kaiken mahdollisen romaanissa. Jätänkin Eroksen suhteen
kulttuuriin ja sen arvoihin sekä romaanin kirjoittamisen motivaatioon huomiotta, koska
troopista tulee silloin liian laaja-alainen tehokkaaseen analyyttiseen käyttöön. En kommentoi romaania eroottisena toimintana, vaan keskityn jälleen henkilöhahmoihin ja juonenkulkuun liittyviin troopin ilmentymiin. Eroksen trooppi on epämääräisyydestään
huolimatta yksi niistä troopeista, joiden ympäristöön juonenkulun kannalta olennaiset
seikat ryhmittyvät. Eroksen trooppi on se trooppi, joka motivoi henkilöhahmoja pääsemään labyrintin läpi, koska heillä on jotain, jota he intohimoisesti tavoittelevat.
Eroksen trooppi ilmenee useammin sivuhenkilöhahmojen kuin kerronnan
keskiössä pysyvien henkilöhahmojen muodossa. Eroksen tapaaminen tapahtuu labyrintin kokemisen jälkeen, ja se on vastavoima labyrintin mahdollisesti ahdistavalle tunnelmalle, joka on sekä lukijalle että henkilöhahmoille vaativa. Eroksen tapaaminen on
palkkio labyrintin kauhujen kohtaamisesta, ja Eroksen kohtaaminen voi tuoda mukanaan lämpöä ja valoa. (Doody 1997: 359–360.) Sysilouhessa Eroksen troopin ilmentymä on Nonnan kadonnut kaksoissisko Erna, jonka Nonna lopulta kohtaa teoksen lopussa labyrintissa taistelemisen jälkeen.
Henkilöhahmon muodossa esiintyvällä Eroksen troopilla on usein vapauteen yhdistettävät siivet (mts. 359). Sysilouhessa Nonnan siivetön Eros on hänen kaksoissisarensa Erna. Ernan sielun on kuitenkin ottanut toisen asteen maailmasta mukaansa lintu, mikä antaa Ernallekin hetkeksi siivet. Eroksen trooppi on esikuvansa tavoin
usein nuori tai nuorekas sekä ilkikurisen aktiivinen (mts. 361). Nonnan sisar ryntääkin
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täyttä vauhtia Nonnan luokse ja hyppää hänen kaulaansa (SS 349). Erna on Nonnan
ikäinen tyttö, sillä hän on Nonnan kuolleena syntynyt kaksoissisar.
Ensikohtaaminen Eroksen troopin kanssa voi saada tuntemaan pelkoa
(mts. 360). Nonna tunteekin kauhua katsellessaan sisartaan ensimmäistä kertaa: ”Hän
vain seisoi paikoillaan tyttöä katsoen ja sydän innosta, jännityksestä ja kauhusta jyskyttäen” (SS 348). Nonna pelkää, mitä kauan odotetusta tapaamisesta seuraa (SS 349). Lisäksi Ernan kuuluminen jumalkansaan on Nonnasta aluksi pelottavaa (SS 350). Toisen
asteen maailman luonnonlait eivät koske Ernaa, koska hän on elossa ajan ulkopuolella
Jumalhovissa, vaikka hänen ruumiinsa kuoli Nonnan toisen asteen maailmassa. Tyypillinen Eros onkin ajaton eikä piittaa muita sitovista laeista (Doody 1997: 360).
Eroksen trooppi aiheuttaa aktiivisuutta ja liikettä ilmenemällä joko intohimona johonkin tai intohimoa herättävänä henkilöhahmona (Doody 1997: 361). Doodyn mukaan (mp.) henkilöhahmoa ajaa eteenpäin halu saada tietää, miten tarina päättyy.
Sysilouhessa Nonnaa ajaa eteenpäin Ernasta saatava informaatio samalla, kun paha henki uhkaa häntä toisesta suunnasta. Nonnan kohdalla tämä intohimo on tulla kokonaiseksi ja oppia tietämään itsestään kaikki tarpeellinen. Lopulta Nonnan intohimo tyydyttyy,
kun hän löytää etsimänsä sisarensa, joka on hänelle myös labyrintin lopussa odottava
aarre. TSH:ssa ei ole yhtä selkeää Erosta. Gandalf toimii osittain Eroksen roolissa johtaessaan kerrontaa ja Frodon kohtaloa tietylle polulle ja noustessaan kuolleista välittämättä muille asetetuista säännöistä.
Eroksen troopin saavuttaminen ei ole ikinä helppoa. Siihen liittyy odottamattomia seurauksia, taistelua ja yllättäviä juonenkäänteitä, mitkä taas aiheuttaa aktiivisuutta ja liikettä (Doody 1997: 360). Siivekäs Eros lentää pois, ja se on löydettävä uudelleen, mutta matkalla on aina kipua ja vaikeuksia (Doody 1997: 363). Nonna saa ensimmäiset vihjeet Ernan olemassaolosta unien kautta ymmärtämättä niitä. Lopulta Nonna saa tietää mistä on kyse ja alkaa pakkomielteisesti etsiä sisartaan, joka on piilotettu
neljännen asteen maailmaan. Matkalla Nonna kohtaa paljon vaikeuksia ja kipua monessa eri muodossa. Erna johdattaa lopulta Nonnan labyrintin läpi luokseen, kuten Runolf
Nonnalle kertoo: ”Joka tapauksessa luulen, että joku on johdattanut sinut tänne tarkoituksella. Ehkä hän haluaa, että löydät hänet” (SS 327). Kun Nonna on löytänyt sisarensa, häntä alkaa pelottaa tämän katoaminen uudelleen, sillä Erna ei voi seurata Nonnaa: ”Nonna ei olisi halunnut jättää Ernaa nyt, kun oli tämän löytänyt, ja pelkäsi ettei
enää näkisi tätä jos lähtisi pois” (SS 353).
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Doodyn mukaan Eros vapauttaa lukijan mielessä olevista sokkeloista, ja
Eroksen tunteminen tarkoittaa siten myös itsensä tuntemista (Doody 1997: 360, 362).
Sysilouhessa Erna on ollut Nonnan sydämestä puuttuva palanen, jota etsiessään Nonna
löytää paljon informaatiota siitä, mistä hänen sukunsa on tullut ja mihin suuntaan hänen
oma elämänsä on menossa. Ernaa etsiessään Nonna oppii tuntemaan itsensä paremmin.
Itsensä ja Eroksen kunnioittaminen ja tunteminen tarkoittavat myös sitä, että henkilöhahmolla on mahdollisuus olla aloittamatta muiden hyväksikäyttämistä ja orjuuttamista:
hänellä on mahdollisuus olla hyvä ihminen (Doody 1997: 362). Keskeisten henkilöhahmojen voimat ja itsekunnioitus kasvavat, koska he tuntevat Eroksen. Näin käy myös
Nonnalle, joka tuntee itsensä kokonaisemmaksi siskonsa tavattuaan. Eroksen tunteminen on kuitenkin myös vaikeaa ja vaarallista, intohimon tunteminen lisää intohimoa.
(mts. 363.) Nonnakin haluaa tietää koko ajan vain lisää ja lisää. Nonnalta myös kestää
kauan päästä Ernan luokse.
Eroksen trooppi liittyy hyvin läheisesti sääntöjen kääntämiseen, sillä kaikki Ernaan liittyvä on epätavallista ja kummallista: hän elää vaikka on kuollut, hän voi
pitää yhteyttä Nonnaan unien avulla, hän asuu Jumalten maailmassa, josta ei voi poistua, eikä Nonnan äidilläkään ole ollut aavistusta siitä, että Nonnan sisar on yhä elossa
jossain. Ernan löytämisestä tulee Nonnan seikkailun tärkein päämäärä ja Eroksen trooppi tuo näin teokseen paljon fantastisia elementtejä.

3.6 Jumalattaren trooppi
Doodyn (1997: 459) mukaan jumalattaren trooppi on merkitykseltään vaikuttavin romaanin troopeista. Jumalattaren kohtaaminen on yleensä lyhyt, ja sillä on useita funktioita (mts. 442). Kohtaaminen ohjaa kokonaisuutta eteenpäin ja antaa mahdollisuuden
löytää itsensä vaikean matkan ja vaikeiden unien jälkeen. Jumalatar kertoo, että maailmassa on olemassa enemmänkin kuin mitä lukija tietää. (mp.) Doody nostaa esille myös
muita funktioita, kuten kerrottavan maailman fyysisyyden vahvistamisen ja romaania
suurempien asioiden olemassaolon heijastelemisen. Jumalatar on kaiken kerrottavan
yläpuolella, ja hänessä on nähtävissä kaikki tunnettu ja tuntematon maailmankaikkeudesta. Lisäksi jumalatar muistuttaa, että lukijankin todellisuus on sekin osittain fiktiivinen, sillä lukija kuvittelee arkipäivässään asioita, joita ei tunne. En kuitenkaan koe näiden funktioiden olevan perusteltuja, sillä jokaisen lukijan kokemus romaanista ja sen
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yhteydestä todellisuuteen ja suurempiin voimiin on erilainen. Jätän viimeksi mainitut
funktiot siksi pois analyysistäni ja keskityn kerrontaan liittyviin funktioihin.
Sysilouhessa jumalia ja jumalkansaa esiintyy useissa eri yhteyksissä: Nonna rukoilee susijumalatar Ylvaa viemään sutensa pois tytön kimpusta (SS 85), ja Sigwulf on valepuvussa oleva jumala Cerbirius. Sigwulfilta Nonna saa Cerbiriukseen liittyvän amuletin, jonka mukana kulkee aina musta louhi (SS 246). Nonna saa siis eräältä
jumalalta suoraa apua. Lisäksi Nonnan sisko kuuluu fey-kansaan eli jumalkansaan (SS
350), ja jääkarhujumala Fornilla on suunnitelmia Nonnan varalle (SS 101). Varsinainen
jumalattaren troopin ilmentymä on kuitenkin sysilouhi Nereid.
Artemis-Diana -tyypin jumalatar on yleensä romaaneissa kunnioitettava,
itsenäinen ja vaarallinen (Doody 1997: 446–447). Jumalatar voi olla piilotettuna mystisen hahmon sisään (mts. 450). Nereidin ensi-ilmestyminen saa Nonnan haukkomaan
henkeään: ”Nereid oli käsittämättömän kokoinen. – – Sarvien alla kimalsivat Nereidin
silmät, kuin kaksi mustaa, suurta helmeä - pohjattomina, kylminä ja julmina. – – Niiden
[lohikäärmeiden] rinnalla kaikki ihmiset näyttivät käsittämättömän pieniltä, aivan kuin
linnoitus olisi yksin niiden, ei kenenkään muun” (SS 380–381). Ihmismuodossaan Nereid on yhtä vaikuttava: ”Nonnan edessä seisoi julmin ja kaunein hänen koskaan näkemänsä nainen. – – Naisen kuvankauniilla kasvoilla karehti julma, itsevarma ilme, mutta
jossain sen takana Nonna tunsi hymyn” (SS 392). Nereid täyttää jumalattaren merkit:
Hän on kunnioitettava, sillä linnoitus vaikuttaa hänen omaltaan. Hän on itsenäinen, sillä
kukaan ei tiennyt hänen palaavan juuri kyseisenä yönä, hän päättää itse milloin menee ja
tulee. Vaarallinen hän on muotonsa puolesta. TSH:ssa vastaava jumalatar on haltia Galadriel, joka on ihastuttava, mutta samalla kauhistuttava.
Usein jumalatar liitetään myös kuuhun, helmiin ja pimeyteen (Doody
1997: 449). Nereid onkin sysilouhi: hän on väriltään sysimusta lohikäärmeen muodossaan, ja ihmismuodossaan hänellä on pikimustat hiukset. Hän ilmestyy Hiidenkynnen
linnoitukseen illalla, ja Nonna törmää hänen ihmishahmoonsa keskellä yötä pahan hengen ajaessa Nonnaa takaa. Nereid esiintyy pimeyden yhteydessä ja kuuluu selvästi yön
asukkeihin.
Jumalatar on myös intohimon, rohkeuden ja puhtauden auktoriteetti (Doody 1997: 449). Nereid seuraa omia polkujaan omien intohimojensa mukaisesti. Hän
tuhoaa lopulta Nonnaa jahdanneen Minotauroksen osoittaen Nonnan rohkeutta suurempaa rohkeutta ja taitoa. Nonnan ja Nereidin kohtaaminen on jumalattaren kohtaamisen
tavoin lyhyt, mutta Nonnan kannalta hyvin merkittävä: Nereid pelastaa hänet lähes var-
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malta kuolemalta ja lupaa opettaa Nonnalle sysilouhien taikuutta. Nonna on lopulta löytänyt jonkun, joka voi auttaa häntä oppimaan taitoja, joita hän tarvitsee kohtalonsa toteuttamiseksi. Nereid muistaa asioita, joita muut eivät enää muista, ja näin kertoo, että
maailmassa on olemassa enemmän asioita kuin ne, jotka Nonna jo tuntee. Näiden asioiden yksityiskohtia Nonna ei vielä saa tietää romaanisarjan ensimmäisessä osassa, mutta
hänessä herää kiinnostus Nereidin taitoja ja tietoja kohtaan.
Jumalatar voi Doodyn mukaan (1997: 433–464) esiintyä monessa erilaisessa muodossa. Hän voi olla muun muassa säilyttäjä, tuhoaja, äiti, soturitar, äitimaa,
neitsyt Maria ja kaunotar. Jumalatar voi olla sukupuoleton, äkkipikainen ja hänellä voi
myös olla löyhä moraali. Jumalatar ei siis automaattisesti ole hyvä esikuva. Nereid on
selvästi soturitar Sysilouhen aikana. Äidin roolin taas ottaa tavalla tai toisella Astrid,
jonka perijäksi Nonna päätyy. Myös Astrid tietää ja osaa taitoja, jotka Nonnan on opittava päästäkseen eteenpäin elämässään, mutta hän jää selvästi Nereidin varjoon.
Doodyn mukaan (1997: 459) jumalattaren trooppi on tärkein romaanin
troopeista. Sen merkitys on kuitenkin hieman erilainen yksittäisessä romaanissa kuin
romaanisarjassa, eikä sen tärkeys korostukaan Sysilouhessa, jossa jumalattaren kohtaamisen seurauksia ei oikeastaan ole, vaan niitä käsitellään teoksessa Varjoissa Vaeltaja
(2006), joka on romaanisarjan toinen osa. Teoksessa Nereid ottaa Nonnan siipiensä suojaan, ja opettaa Nonnalle taitonsa ja tietonsa.

4 Reunan trooppi
Reunan trooppiin kuuluu hämmennystä ja ristiriitoja. Se voi myös esiintyä alueena, jolla
painotetaan paikanvaihdosta tai marginaalista tila. (Doody 1997: 320–321.) Reuna on
fantasiakirjallisuudessa erityisen merkittävä trooppi, sillä maagiset kulkuväylät ja niiden
reunat ovat hyvin tärkeitä maailmasta toiseen matkustettaessa. On oltava reunoja, jotta
voidaan siirtyä useamman asteen maailmaan. Sysilouhi on hyvin tyypillinen fantasiateos, sillä teoksessa siirrytään maailmasta toiseen erilaisten reunojen ja rajojen kautta.
Sysilouhessa toisen ja kolmannen asteen sekä kolmannen ja neljännen asteen maailmojen rajoilla on laajennettuja liminaalitiloja, jotka ovat yhtä aikaa molemmissa maailmoissa kuulumatta kokonaan kumpaankaan ja joissa toiminta on mahdollista. Tällaisia
liminaalitiloja ovat muun muassa tietäjien mökit. Lisäksi Sysilouhessa on ohuita limi-
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naalitiloja, joiden läpi voi käydä, mutta joissa ei voi toimia. Tällainen ohut liminaalitila
on esimerkiksi ovi tai muu kynnyksen muodossa oleva reunan troopin ilmentymä.
Liminaalitiloiksi käsitetään yleensä jokin ovi tai portti, joka voi esiintyä
monessa eri muodossa. Näitä muotoja ovat esimerkiksi kuva, luola ja labyrintti. (Nikolajeva 1988: 76.) Nikolajeva esittelee erilaisia maagisia kulkuväyliä (mts. 75–94. engl.
passage), jotka hän erottelee niiden konkreettisen muodon mukaan. Rajatila saattaa
muuttaa henkilöhahmon tunteita tai ominaisuuksia (Nikolajeva 1988: 75), ja rajatilojen
ylittäminen merkitsee usein tärkeiden tapahtumien lähestymistä juonen kaaressa. Näihin
rajatiloihin liittyy usein myös erilaisia motiiveja, jotka omalta osaltaan viestivät tilan
muutoksesta ja reunan troopin läheisyydestä. Zahorski ja Boyer (1982: 64) jakavat liminaalitilat neljään ryhmään: perinteisiin portteihin, maagisiin ja yliluonnollisiin välittäjiin, platonisiin varjomaailmoihin ja tieteellisiin tai pseudotieteellisiin portteihin. Perinteiset portit ovat Narnian vaatekaapin kaltaisia konkreettisia ohuita liminaalitiloja. Maagiset ja yliluonnolliset välittäjiä taas ovat erilaiset esineet, jotka auttavat siirtymään
maailmasta toiseen Narnian Susanin maagisen torven tavoin. Näistä välittäjistä saattaa
tulla niin tärkeitä, että ne päätyvät kertomuksen keskiöön (mts. 66), kuten esimerkiksi
TSH-teoksen sormus. Platoniset varjomaailmat ovat imitaatioita aidosta maailmasta ja
tieteelliset tai pseudotieteelliset portit ovat keinoja taivutella lukija uskomaan scifin
maailmaan (mts. 71). Zahorski ja Boyer eivät puhu laajennetuista liminaalitiloista, vaan
heidän liminaalitilansa ovat ohuita. Platoniset varjomaailmat eivät tarkalleen ottaen ole
portteja, vaan ne voidaan käsittää rinnakkaismaailmoiksi. Kaikkien maailmojen rajat ja
portit maailmasta toiseen ovat joko reunan trooppeja tai kynnyksen trooppeja.
Reunan trooppi voi ilmetä konkreettisena kynnyksenä ja rajana esimerkiksi rakennuksen, rakennuksen julkisivun, seinän tai oven muodossa, mutta raja voi olla
myös abstrakti (Doody 1997: 321, 324). Sysilouhessa konkreettisia reunoja ja merkkejä
maailmasta toiseen astumisesta ovat esimerkiksi jonkinlainen muuri, halkeama tai jopa
peikon luolan aukko, jos peikon luola kuuluu jo toiseen maailmaan (SS 55, 108, 139).
Auerin teoksessa muuri ilmenee monena erilaisena esiintymänä: Skaflocin linnan muurit rajaavat linnoituksen, Karhusaloa ympäröivät ohdakepensaat, jotka muodostavat
muurin (SS 139) ja Fenris pääsee Snerri-maahisen luokse, kun vuoressa ollut halkeama
levenee (SS 44).
Sysilouhessa julkisivujen taakse piiloutuu vastakohtaisuuksia, sääntöjen
kääntämistä ja toisen asteen maailmoja. Suuri ero rakennusten sisustojen ja niiden ulkopuolien olosuhteiden välillä on mainitsemisen arvoinen asia, kuten Nonnan astuessa
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ensimmäistä kertaa Hiidenkynnen suuren saliin: ”Jos linnoituksen ulkopuolella oli ollut
autiota ja hiljaista, niin yhtälailla heti sen sisäpuolella oli meluisaa ja vilkasta” (SS 254).
Linnoituksen ulkopuolelta ei pysty kuvittelemaan, että linnoituksessa on elämää. Se,
mikä ulos näkyy, ei kuitenkaan täsmää, vaan linnoituksesta löytyy kaikenlaisia olentoja
jääkarhuista lehmiin ja lohikäärmeistä pikkulapsiin. Hiidenkynnen linna tarjoaa lämpöä
retkeltä palaavalle palelevalle Nonnalle (SS 356). Ulkona riehuva hyytävä kylmyys rajoittaa kulkureittejä linnan osista toisiin (SS 358) ja korostaa rakennuksen sisustan ja
ulkopuolen olosuhteiden erilaisuutta. Lumisen maiseman rikkova ja osittain rikki oleva
Hiidenkynnen linnoitus sijaitsee rajalla, ja siellä käännetään jatkuvasti sääntöjä. On
luonnollista, että lähes kaikki julkisivuun ja rakennusten sisä- ja ulkopuolien erojen
maininnat liittyvät juuri rajatilaan. Hiidenkynnen linnoitus on turvapaikka tällä rajalla: ”Tuuli tärisytteli ikkunaluukkuja ja ovia helisyttäen niiden rautaisia salpoja. Tuo
kolina ja helinä kaikui uloimmilla käytävillä, muttei päässyt niitä pidemmälle. Sisällä
linnoituksessa oli tyyntä, lämmintä ja turvallista” (SS 373). Sisällä on lämpö ja turva,
ulkona vaara ja seikkailu. Lisäksi Nonna uneksii linnoituksen läheisyydessä sisarestaan
voimakkaammin kuin koskaan ennen (SS 250), linnoituksessa on myyttisiä eläimiä hurguista lohikäärmeisiin, ja siellä asuu kalmanvelho.
Toinen esimerkki julkisivun ja rakennuksen sisusta erosta on metsähaltian
mökki Kettukorvessa. Mökki kääntää sääntöjä, sillä Nonna ei ole ikinä nähnyt sen kaltaista kummallista taloa: ”Mökki oli vanha, kolmisen metriä korkea, suurista, pehmeänmuotoisista kivenmurikoista muurattu. – – Nonna ei oikein tiennyt mitä ajatella
mökistä, niin omituisen näköinen se oli. Aivan kuin koko mökin olisi rakentanut jokin
olento jostain hyvin kaukaa, se ei muistuttanut mitään Nonnan aiemmin näkemää taloa”
(SS 339). Nonna ei tiedä, miten hänen pitäisi tähän kummalliseen mökkiin reagoida.
Haltian mökki on sääntöjen kääntämistä myös siksi, että se on sisältä suurempi kuin
miltä se ulkoa näyttää. Tämä seikka ihmetyttää Nonnaa: ”Nonna katsoi ihastuneena ympärilleen. Mökki ei ollut korkea, mutta se oli suurempi kuin miksi Nonna oli sen kuvitellut. Ilmeisesti sen takaseinä oli syvällä metsän sisällä, sillä mökki jatkui siihen suuntaan kauemmas miltä oli näyttänyt” (SS 342–343). Fantasiakirjallisuudelle on tyypillistä, että rakennukset ja esineet ovat suurempia sisältä kuin ulkoa päin näyttää (Clute &
Grant 1997 s. v. little big). Kerronnan trooppien tasolla haltian mökki paljastuu myös
luolaksi, tarinankerronnan paikaksi.
Myös metsät ovat rajattuja alueita, joiden reuna muodostaa konkreettisen
rajan ja merkitsee astumista toiseen maailmaan, joka on usein Henkimaailma. Teoksen
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metsät ovat vanhoja, puut korkeita ja valtavia, aluskasvillisuutta on vähän, valo ei pääse
metsän reunan lävitse ja tunnelma on uhkaava tai salaperäinen (SS 108–109, 337, 338–
339). Metsät luovat suuren kontrastin teoksen muihin maisemiin, jotka ovat aavoja
puuttomia lumisia lakeuksia. Maailman muutosta tukemaan voi tulla myös erilaisia aistikokemuksia ja outoja tunteita. Hyvä esimerkki on Kettukorven ja Jumalhovin välinen
abstrakti raja, jonka kohdalla Nonna tuntee putoavansa korkealta, vaikka hänelle ei fyysisesti tapahdukaan mitään. Myös Fenris tuntee tämän oudon tunteen (SS 346). Nonna
ja Fenris ovat siirtyneet Henkimaailmasta Jumalhoviin. Rajaa ei nähdä, mutta sen voi
kokea muilla aisteillaan.
Kynnyksen troopin lisäksi yksi reunan troopin ilmentymistä on ranta. Ranta on paikka, jossa on läsnä samanaikaisesti levottomuus ja toivo tulevaisuudesta (Doody 1997: 324). Rannan tai muun kostean ja kuivan yhdistävä epämääräinen veden ja
kuivan maan raja on romaanissa erityinen tila: se on alun ja rajan paikka, jossa henkilöhahmot ovat nimettömiä, sääntöjenvastaisesti tunnistettavia tai ne toimivat oman varsinaisen funktionsa ulkopuolella (Doody 1997: 319). Rantaan liittyy hämmennettyjä elementtejä ja paradokseja (mp.). Rannan trooppiin liittyy myös rannan lähestyminen. Veden ja rannan välillä on kynnys, joka viittaa siirtymiseen olotilasta toiseen. Vaikka tässä
puhutaankin rannan troopista ja märän ja kuivan kohtaamisesta, trooppi voi ilmetä myös
muiden elementtien (tulen, maan ja ilman) kanssa. (mts. 321.) Usein reunat kuitenkin
liittyvät juuri veden ja maan, märän ja kuivan kohtaamispaikkoihin.
Rannan ja rannikon dominoiva merkitys on seksuaalinen. Varsinkin suot
liittyvät usein seksuaalisuuden löytämiseen (mts. 325). Sysilouhessa suo ei ole tärkeässä
osassa, sillä seksuaalisuus ei ole teoksessa teemana esillä. Ranta on luonnollinen lähdön
paikka, mutta se on myös pelastuksen paikka: haaksirikkoinen löytää rannan ja pelastuu
(mts. 326).
Meri on usein vahvasti läsnä rannan yhteydessä. Meri on tuhoava voima,
jonka syleilystä henkilöhahmot yleensä kuitenkin pelastuvat rannalle (Doody 1997:
327). Meri on likaantumisen tavoin merkki usein isosta ja tarpeellisesta - mutta mahdollisesti myös kivuliaasta - muutoksesta (mts. 328). Vangittu ja passiivinen Nonna kulkee
meren yli Mustahalmeen Gerhardin luokse ja satuttaa matkalla itsensä köysiin. Myös
Fenris, joka kulkee luontonsa vastaisesti kohti etelää, satuttaa itsensä lähtiessään uimaan
samaisen meren yli pelastaakseen Nonnan. Henkilöhahmot kärsivät ja muuttuvat kohdatessaan meren. Päästyään pakoon Mustahalmeesta Nonna matkustaa meren yli päästäkseen esi-isiensä maille, pelastuksen rannalle.
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Meri ei ole vain tuhoava voima, vaan se voi myös vauhdittaa seikkailua.
Meritse matkaaminen on nopea keino liikkua paikasta toiseen. Nonna nauttii merimatkasta äitinsä ja Fenriksen kanssa mielessään toivo tulevaisuudesta matkalla Suurnummilta kohti Hukkarantaa, Nonnan perheen uutta kotia:
Merimatka oli tuntunut Nonnasta kiehtovalta. Hän oli kuluttanut kaiken
valveillaoloaikansa kannella katsellen laitaa reunustavien kilpien välistä
kaukana idässä siintävää rannikkoa, joka muuttui päivä päivältä karummaksi. – – ja kääntäessään katseensa keulaan Nonna oli tuntenut olevansa
veden pintaa hipovan lohikäärmeen selässä pitkälaivan keulaa koristavan
louhenpään vuoksi. (SS 68–69.)
Merimatka viittaa tulevaan muutokseen, mutta vielä se ei ole kivulias vaan ennemminkin nautinnollinen uuden seikkailun alku. Merimatka erottaa Nonnan lapsuuden Suurnummilla ja hänen alkavan nuoruutensa ja itsensä löytämisen pohjoisessa esi-isiensä
mailla.
Merimatkan päämäärä, Nonnan uusi koti Hukkaranta, sijaitsee nimensä
mukaisesti rannalla. Kylä rajautuu jäälauttojen täplittämään mereen (SS 70). Kylmyys
on pohjoisessa jatkuvasti läsnä. Laakso katoaa idässä harmaaseen sumuun, joka viittaa
mystisiin maihin. Hukkarannasta tulee Nonnan seuraavien seikkailujen lähtöpaikka, kun
hän saa kuulla pahan hengen olevan perässään. Ranta on lähdön paikka, vaikka matka ei
suuntautuisikaan meren yli. Pakoon Nonna lähtee pitkin polkua, joka kulkee rannalla
vuoriston ja jäisen meren välissä olevalla kaistaleella (SS 107). Polku johdattaa hänet
maahisten metsään ja lopulta Louhikeroille, jonne Nonna on ollut matkalla. Ranta vie
Nonnan lähemmän toisen asteen maailmoja. Nonna on samaan aikaan peloissaan ja toiveikas. Hän toivoo löytävänsä pakomatkallaan sisarensa.
Nonna näkee romaanissa etsimänsä siskonsa Ernan ensimmäistä kertaa
rannalla. Nonna löytää rannalta sen, mitä hänen sydämensä halajaa: ”Se, mihin Nonna
kaikesta ympäröivästä huolimatta kiinnitti katseensa, oli lammen rannalla seisova kivi,
ja kiven päällä istuva hahmo” (SS 348). Erna on rannalla esiintyvä paradoksi, sillä hänen pitäisi olla kuollut. Lammen ranta on pelastumisen ranta: Nonna on lähellä labyrintistä pelastumista löydettyään sisarensa. Sen sijaan Nonnan seikkailujen päätepiste, Hiidenkynsi, sijaitsee sisämaassa, kaukana rannoista ja uusista rajoista. Sieltä hän löytää
hetken rauhan.
Myös sisä- ja ulkopuoli voivat toimia rantana, kostean ja kuivan kohtaamispaikkana. Hyvä esimerkki on Nonna äidin saapuminen Hiidenkynnen linnoituk-
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seen: ”Sisältä tulviva lämpö ja valo tuntui kutsuvalta, ja Astridin pitäessä ovea auki
myös Fenris tallusteli sisälle turkki lumen peitossa. – – Astrid otti kylmän, märän turkin
ja heitti sen penkille” (SS 381). Hiidenkynsi on Nonnan äidille toisen asteen maailma
(SS 383), jossa hänen todellisuutensa sääntöjä käännetään jatkuvasti. Kostean ja kuivan
kohtaaminen merkitsee monessa kohdassa reunaa, vaikka ranta ei olisi lähelläkään. Lumi tunkeutuu Nonnan saappaanvarteen kylmänä ja märkänä hänen astuessaan henkien
metsään (SS 111), ja usva on toistuva motiivi rajatilojen yhteydessä.

4.1 Rikkomisen trooppi
Rikkomisen ja korjaamisen troopit toistuvat romaanissa jatkuvasti luoden vuorotellen
pelkoa ja toivoa. Sysilouhessa rikkomisen troopit ilmenevät usein - eivät kuitenkaan
aina - sääntöjen kääntämisen ja labyrintin troopin yhteydessä. Esimerkiksi Fenriksen
hajottama majatalon ovi ei ole yhteydessä sääntöjen kääntämiseen, vaan väliaikaisen
turvan löytämiseen (SS 214).
Doodyn teoriassa rikkomisen trooppi voi ilmetä henkilöhahmon vahingoittumisena. Tuntuu luonnollisemmalta puhua haavoittumisen troopista kuin rikkomisen
troopista henkilöhahmojen vahingoittumisen yhteydessä. Nonnan suojelija Fenris vahingoittuu matkalla monta kertaa suojellessaan Nonnaa: matkalla Mustahalmeen linnoitukseen se lyö itsensä kovaan rantakivikkoon (SS 29), se vahingoittuu rynnätessään pelastamaan Nonnaa (turhaan) maahisten käsistä (SS 115), ja Grol onnistuu vahingoittamaan sitä taistelun aikana (SS 131–132). Nonnakaan ei selviä seikkailuistaan haavoitta:
köydet hiertävät hänen ihonsa rikki Gerhardin vangitessa hänet (SS 20) ja häntä huimaa
ja hänen kurkkuaan särkee hänen odottaessaan Fenristä henkien metsässä (SS 113).
Haavoittumisen trooppi paljastaa, että henkilöhahmot ovat kuolevaisia ja voivat vahingoittua. Rikkomisen trooppi eri muodoissaan paljastaa, että uudelleensyntymä on lähellä: Fenris vahvistuu jokaisen haavan jälkeen, ja vahingoituttuaan Nonna saa tietää lisää
omasta historiastaan. Henkilöhahmojen haavoittumiset eivät siis liity pelkästään sääntöjen kääntämiseen.
Rikkomisen jälkeen on aika korjata rikottu. Korjaamisen trooppi vihjaa
siihen, että tuhot ovat korjattavissa ja kuolema huijattavissa. (Doody 1997: 316–317.)
Cluten ja Grantin mukaan (1997 s. v. healing) korjaaminen on yksi keskeisimmistä termeistä, joilla voidaan kuvata fantasiakirjallisuuden kerronnan kulkusuuntaa Korjaaminen johtaa lopulta Tolkienin eukatastrofiin ja ratkaisun saavuttamiseen. Korjaamisen
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trooppiin liittyy usein naisien ja ompelun motiiveja. Myös fyysinen siirtyminen paikasta
toiseen ja siihen liittyvä siirtymäriitti voivat johtaa korjaamiseen (Clute & Grant 1997 s.
v. rite of passage). Mustahalmeessa Nonnaa korjaavat kaksi palvelusnaista, ja Karhusalosta Nonna löytää karhupatsaan, joka on haavoittunut. Hän - nuori nainen - parantaa
sen koskettamalla sitä: ”Jonain päivänä Nonna vielä kuulisi, kuinka aukean tuhottu sielu
oli kauan odottanut jotakuta Nonnan kaltaista saapuvaksi parantamaan sen haavoitetun
olemuksen” (SS 143). Nonna itse korjaantuu lopulta siirryttyään Suurnummilta Hiidenkynteen. Hän on saavuttanut ratkaisun. Korjaaminen liittyy suoraan sääntöjen kääntämiseen: eloton patsas alkaa yhtäkkiä vuotaa hunajaa viattoman Nonnan koskiessa sitä ja
suorittaessa samalla hänelle tarkoitetun tehtävän. Korjaamisen troopin ympärille kiinnittyy juonenkulun kannalta tärkeitä asioita ja rikki menneen korjaaminen onkin yksi fantasiatarinan tavoitteista.
Myöhemmin Nonnan saapuessa Hiidenkynnen linnoitukseen hän kohtaa
seuraavan näkymän saapuessaan suureen saliin: ”Suurin osa väestä oli naisia ja suurin
piirtein Nonnan ikäisiä lapsia, jotkut lukivat kirjoja, toiset pelasivat pelejä, mutta
enemmistö naisista ompeli tai kehräsi lankaa ja vietti aikaansa pienissä ryhmissä salin
valoisimmissa paikoissa” (SS 261). Nonna on saapunut kotiin, ja on aika korjata kaikki
labyrintissa syntyneet haavat. Hiidenkynnen linnoitus on vahingoittunut, mutta Nonnan
saapuessa sitä korjataan: Hiidenkynnessä alkaa uusi aika Nonnan saavuttua. Linnasta
lähetetään Nonnan äidille viesti, jonka mukaan Nonna voi hyvin. Saadessaan viestin
Gunhilde istuu ommellen kotonaan (SS 369), mikä viittaa siihen, että äidin ja tyttären
yhteys on korjattavissa. Lisäksi uutisten yhteydessä käännetään sääntöjä: lohikäärmeet
eivät enää kuulu Gunhilden todellisuuteen, mutta sellainen ilmestyy silti hänen talonsa
ulkopuolelle häntä hakemaan. Korjaamisen trooppi liittyy näin sääntöjen kääntämisen
yhteyteen.
Moni rikkomisen troopeista liittyy toisen asteen maailmoihin ja sääntöjen
kääntämiseen. Nonnan äiti pudottaa kauhan lattialle kuullessaan Nonnan haluavan mennä tapaamaan Hukkarannan tietäjää, joka ajaa hänet takaisin labyrinttiin (SS 74), ja
henkien metsässä olevan kaivon rengas murtuu, kun Fenris hyökkää maahisten luoman
keinotekoisen hirviön Grolin kimppuun (SS 130). Nonna vahingoittaa taikuudellaan
sutta tietämättä käyttävänsä taikuutta (SS 207). Rikkomalla itse toisen olemusta Nonna
on ottanut askeleen omalla uudelleensyntymisensä tiellä ja on saanut yhden ensimmäisistä kosketuksistaan omiin voimiinsa. Lisäksi tilanteessa on läsnä lisko, jollaista Nonna
ei ole ikinä nähnyt (SS 206), mikä kääntää jälleen kerran sääntöjä. Rikottua voi korjata
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voi ilman naisia ja ompeluakin: maahisukko Gamli parantaa Fenriksen Grolin kanssa
käydyn taistelun jälkeen (SS 136). Valtaosa korjaamisen troopin ilmentymistä Sysilouhessakin liittyy silti naisiin ja ompeluun.
Sysilouhessa useat rakennukset ovat menneet rikki, raunioituneet ja sortuneet. Rikkoutuneet tai rikkoutuvat rakennukset liittyvät sääntöjen kääntämiseen, sillä
sekä Jumalkansan palatsi että Skaflocin linnake rikkovat ja muuttavat sääntöjä monet
kerrat. Henkien metsän Jumalkansan palatsista on tullut raunioita, jotka ovat olemassa
sekä unessa Henkimaailmassa että valveilla (SS 126–127). Palatsin ympäristössä on
myös hajonneita patsaita. Jumalkansan voimat eivät ulotu metsään asti. Sääntöjä käännetään raunioiden yhteydessä, sillä Nonna näkee siellä unen, jonka avulla hän jo melkein kommunikoi sisarensa kanssa, ja hereillä raunioiden lähellä Nonna näkee tytön,
joka muuttuu varjosta läpinäkyväksi ja lyhyeksi tytöksi. Muodonmuutos ei ole Nonnan
maailmassa tavallista. Lisäksi tyttö ei noudata luonnonlakeja: hänen jalkansa eivät uppoa hankeen. (SS 127.) Useamman asteen maailmassa osittain sijaitseva Jumalkansan
palatsi odottaa uudelleensyntymisensä hetkeä, joka ei ole enää kovin kaukana.
Toinen tärkeä sortunut rakennus on Skaflocin linnake:
Vaikka muurit olivat sortuneet kauan sitten ja niistä oli jäljellä vain rippeet, kohosivat ne silti paikoin monta metriä Nonnan pään yläpuolelle ja
pahimmin tuhoutuneissakin kohdissa selvästi Nonnaa korkeammalle. Tornit, jotka olivat ennen seisseet muurien kulmissa kapeina ja siroina kuin
lumitiikerin torahampaat, olivat sortuneet lumen peittämiksi kiviröykkiöiksi, mutta niiden juuret olivat jääneet jäljelle. Ne antoivat salaperäisen
mielikuvan siitä, millaisia ne aikanaan olivat olleet – –. (SS 157.)
Skaflocin linnake on hajalla, mutta Nonna pystyy silti näkemään, millainen se oli aikanaan - ja millainen siitä voisi tulevaisuudessa tulla. Skaflocin perillisen palaaminen täyttää ehdot uuden ajan nousemiselle, ja on uudelleensyntymisen aika. Mutta ennen uudelleensyntymää on vanhan hajottava. Skaflocin rauniot alkavat rikkoutua enemmän ja
enemmän Skaflocin hengen lähdettyä kohti Louhikotia (SS 185). Skaflocin linnakkeessa Nonna kohtaa mystisen sysilouhen ja näkee näkyjä, jotka kuljettavat häntä ajassa
taaksepäin kääntäen sääntöjä.
Lopulta Nonna ja Fenris pääsevät lähelle Eroksen trooppia: Nonnan sisarta. Lähestyessään etsityn sisaren piilopaikkaa Fenris rikkoo lumipeitteen ja susien ulvaisut
rikkovat hiljaisuuden (SS 346). Nonna on jälleen lähellä uudelleensyntymäänsä: hän on
muuttumassa ainoasta lapsesta jonkun sisareksi. Sääntöjen kääntäminen on jälleen läsnä
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rikkomisen troopin yhteydessä. Rikkomisen trooppi on läheisessä yhteydessä kuoleman
trooppiin. Niinpä Nonna oppii sisarensa olevan kuollut toisen asteen maailmassa, mutta
elossa neljännen asteen jumalmaailmassa. Pahan hengen takaa-ajon lisäksi piilossa olevat railot ja rotkot matkalla Louhikeroille viittaavat läsnä olevaan kuolemanvaaraan (SS
147), joka voi estää uudelleensyntymän.

4.2 Tervehdys kuolemalle
Romaaneiden alkuun liittyy usein kuoleman trooppi, joka esiintyy kuoleman tervehtimisen muodossa. Siitä on päästävä yli, jotta uudelleensyntymä on mahdollinen. (Doody
1997: 313.) Sysilouhessa on lisäksi kokonainen kuolleiden maa, Tuonela.
Tuonelaan, kuolleiden valtakuntaan, johtaa seitsemän synkkää porttia, joiden kautta sinne voi kulkea toisen asteen maailmasta (SS 136, 328, 348). Kulkeminen
takaisin toisen asteen maailmaan on kuitenkin kaikille eläville mahdotonta, kuten käy
selväksi Nonnan pohtiessa keinoa paeta Hornan pahaa henkeä: ”Nonna voisi toki paeta
Tuonelaan ja silloin Tuonelan herra Kolrun ja hänen tyttärensä Thyra suojelisivat Nonnaa, sinne ei pahalla hengellä olisi mitään asiaa. Mutta Nonnakaan ei pääsisi enää koskaan tuosta valtakunnasta poistumaan” (SS 137). Elävänä Tuonelaan astunut ei siis voi
liikkua Tuonelasta pois. Porttien lisäksi Tuonelaan pääsee kuolemalla (SS 419).
Tuonelan maailmasta on mainittu Tuonelan lehto ja Tuonelan mäki, ja sen
sanotaan olevan rauhallisen ikuisen levon tyyssija, tuoden Tuonelan lähelle kristittyjen
taivasta. Tyytymättömät henget voivat kuitenkin harhautua Henkimaailmaan, eli toisen
asteen maailman rinnakkaismaailmaan. (SS 419.) Näin kuolleina Tuonelaan siirtyneet
henget voivat liikkua Tuonelasta pois henkien muodossa. Tuonelaa onkin vaikea määritellä avoimeksi, suljetuksi tai vihjatuksi maailmaksi. Tuonela on vihjattu maailma siinä
mielessä, että henget voivat siirtyä sieltä kolmannen asteen Henkimaailmaan, mutta
toisaalta se on avoin, sillä kuolleet voivat siirtyä sinne, ja elävät voivat astua Tuonelan
porteista sisään, vaikka paluu onkin mahdotonta. Teoksessa ei tapahdu liikettä kumpaankaan suuntaan, jos ei oteta huomioon kuolemalla Tuonelaan siirtyviä. Tuonela on
läsnä teoksessa lähinnä taustalla, lopullisena kuoleman tyyssijana.
Tuonelassa hallitsevat Kolrun ja hänen tyttärensä Thyra, mutta muuten
Tuonelan kuvaus jää Hornan kuvauksen tavoin hyvin viitteelliseksi. Näistä maailmoista
ei toisen asteen maailmassa tiedetä paljoa, joten on ymmärrettävää, ettei niitä kuvailla
lukijalle yksityiskohtaisesti. Syy voi olla myös se, että Hornan tavoin nimi Tuonela he-
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rättää lukijassa mielikuvia ja että nimellä on yhteys Kalevalaan ja kristinuskoon. NSS
(1970c: 61) sanoo Tuonelan olevan ylätyylinen viittaus kuolleiden olinpaikkaan, manalaan. Tuonela mainitaan myös Kalevalassa ja kuten Kalevalassa, Tuonelan yhteydessä
on pimeä virta (SS 328). Kristinuskossa esimerkiksi apostolisessa uskontunnustuksessa
mainitaan Jeesuksen astuneen alas tuonelaan. Teoksessa vihjataan siihen, että elämä
Tuonelassa on samankaltaista kuin toisen asteen maailmassa: ”Radulf [Nonnan isä] oli
elänyt kunniallisen ja ylpeän elämän, ja vietti nyt ikuisuutta sodan jumalan Hamarrin
halleissa Tuonelassa, eikä Gunhildellä ollut mitään syytä olla surullinen” (SS 406). Tämä kuva pätee myös Kalevalan luonnehdintaan Tuonelasta (Pentikäinen 1987: 207),
mutta se tuo myös mieleen pohjoismaisen mytologian Valhallan suurine Odinin saleineen, jossa taisteluissa kuolleet sankarit saivat juhlia maailmanlopun päiviin saakka.
Teoksessa mainitaan myös ohimennen Louhikoti, joka on ilmeisesti louhien Tuonela siinä mielessä, että kyseessä on paikka, jonne sielu menee lepäämään kuoleman jälkeen. Skafloc kertoo Nonnalle siitä, miksi hän sitoi sielunsa Henkimaailmaan:
”’Sidoin sieluni tähän paikkaan ennemmin kuin olisin laskenut sitä Louhikotiin, siinä
toivossa, että joku suvustani joskus palaisi tänne’” (SS 163). Louhikotiin siirtyminen on
valinta, mutta hengen tai sielun on lopulta siirryttävä sinne. Louhikoti jää määrittymättä
kerronnassa, ja on mahdotonta päätellä, miten se sijoittuu suhteessa muihin teoksen
maailmoihin.
Vaikka Tuonelaan matkaaminen ja sieltä palaaminen onkin mahdotonta,
on Tuonelan voimia mahdollista saada käyttöönsä. Kuoleman maiden voimat ja kuolleista nouseminen ovat usein tärkeässä osassa fantasiateoksissa. TSH:ssa Gandalf Harmaa taistelee Balrogin kanssa, käy lähellä kuolemaa ja nousee takaisin entistä mahtavampana Gandalf Valkoisena. Harry Potter -sarjan viimeisessä osassa Harry Potter
kuolee tuhotakseen pahan Voldemortin, mutta nousee kuolleista valmiina aloittamaan
uuden

osan

elämässään.

Sysilouhessa

jäähiidet

ovat

saaneet

voimansa

ta: ”Tuonelaan on seitsemän porttia, joista yhden tekivät muinaiset jäähiidet, kauan,
kauan sitten. He kaivoivat syvälle jäiseen vuoreen ja löysivät tien Tuonen maille, rakensivat sillan pimeän virran ylitse ja saivat siten ne voimat, joilla ottivat koko pohjolan
aikanaan valtaansa” (SS 328). Tie Tuonelaan oli jo olemassa, aukkona vuoren alla. Jos
olento pääsee tarpeeksi lähelle Tuonelaa, sieltä on mahdollista saada voimia käyttöönsä.
Samanlainen portti on olemassa myös Louhikerojen eteläpuolella, jossa Tuonelaan voi
astua Manalan kautta (SS 136). Tämän perusteella Tuonela voidaan sijoittaa maan alle,
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ja koska Horna sijaitsee sen vieressä, sijaitsee sekin perinteisesti ja konkreettisesti maan
alla.
Tuonela on teoksessa lähinnä taustoittava ja tunnelmaa luova elementti,
jonka luonne onnellisena kuoleman valtakuntana selittää sen, että Nonna tai hänen äitinsä ei jää suremaan kuollutta isäänsä ja aviomiestään. Traillin (1996: 8) termien mukaan
Tuonela on syrjäinen, avustava ja alisteinen fiktiivinen maailma.
Kuolema on jatkuvasti läsnä teoksessa, sillä paha henki luo jatkuvaa kuoleman ja vaaran uhkaa. Sekä Hukkarannan tietäjä että maahiset pelottelevat Nonnaa
pahan hengen olemassaololla. Kuoleman uhka auttaa myös kutsumaan totuutta esille,
sillä Nonna muistaa veren suhistessa korvissaan Skaflocin nimen ja pelastuu huudettuaan nimen ääneen louhikielellä (SS 151). Kuolema uhkaa myös hurgujen hyökätessä
Nonnan ja hänen seuralaistensa kimppuun matkalla Hiidenkynnen linnoitukselle. Tämä
uhka saa Sigwulfin, valeasussa olevan jumalan, paljastamaan todelliset voimansa (SS
237).
Yksi tärkeimmistä kuoleman troopin ilmentymistä romaanissa on Nonnan
sisaren Ernan tarina: Ernan ruumis on kuollut hänen syntyessään, mutta henki on pelastunut kotkan avulla Jumalkansan luokse syntyen siellä uudelleen (SS 352). Kuolleen
lapsen pelastuminen on sääntöjen kääntämistä, sillä se ei ole maailmassa normaalisti
mahdollista. Ernan kuolema limittyy Nonnan syntymään ja sitä ympäröivään ihmeellisiin tapahtumiin: yhtäkkiä perheen ovelle oli ilmestynyt jääkarhu (SS 99). Lisäksi Fernriksen sisällä asuu toinen kuollut henki, joka ei ole päätynyt Tuonelaan: Nonnan enon
Berenhardin henki ei suostunut menemään Tuonelaan, vaan jäi suojelemaan sisarentytärtään (SS 100).
Nonnan kohtalo nivoutuu juuri kuoleman trooppiin: hän on Skaflocin
kuollut tytär, joka on syntynyt uudelleen. Tämä määrittää Nonnan kohtalon: ”Skaflocin
ensimmäisen lapsen ennustettiin aikanaan olevan tyttö. Tyttö hänelle syntyikin, mutta
pienokainen kuoli synnytyksessä. Siksi epäiltiin jostain erikoisesta olevan kysymys”
(SS 360), ”Ulfrin suku jatkui poikalasten kautta tähän päivään ja ensimmäiseen tyttölapseen, joka koskaan on syntynyt Skaflocin sukuun. Sinuun, Nonna. Sinä olet se tyttölapsi, jonka piti syntyä Skaflocille” (SS 361–362) ja ”Tuon tyttären aika ei ollut silloin,
ja joku jumalista otti hänen sielunsa suojiinsa odottamaan” (SS 362–363). Koska Skaflocin tytär kuoli, Nonna joutuu seikkailuihin. On kyse sääntöjen kääntämisestä, koska
sielunvaellus ei ole tavallista Sysilouhen maailmassa. Sielunvaellus vaatii jumalten väliintulon. Kyseessä on siis sääntöjen kääntäminen, vaikka yleisinä fantasiakirjoissa käy-
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tettävinä kerronnallisina elementteinä jo ennen lapsen syntymää ennustettu suuri kohtalo ja sielunvaellus ovat yleisiä.
Kuolemasta on lopulta päästävä yli. Nonnan äiti Gunhilde löytää rauhan
ymmärtäessään kaiken kulkevan ennalta määrättyä polkua pitkin: ”Gunhilde tunsi elämänsä asettuvan vihdoin oikealle, ennalta määrätylle polulleen. Hän ei surrut enää miehensä menettämistä. – – Kohtalo oli mitä se oli, ja kaiken mikä tapahtui oli tarkoituskin
tapahtua” (SS 406).

4.3 Reunan trooppiin liittyvät motiivit
Motiivi on kirjallisuuden perinteessä yksin tai ryhmässä toistuva kerronnan pienin elementti ja konkreettinen ydin, joka ilmaisee tekstin keskeistä ideaa tukemalla ja kuvaamalla teemoja (Daemmrich & Daemmrich 1987: 187–188). Hyvänä esimerkkinä motiivista voidaan mainita äitipuolen motiivi, joka on jo pitkään vihjannut siihen, että teoksessa esiintyvää lasta on kohdeltu kaltoin (mts. 187). Sama motiivin ajatus (motifeemi)
voidaan ilmaista monen eri konkreettisen motiivin avulla (mts. 188). Motiiveja tutkittaessa tutkitaan kokonaisuutta, eli tekstin sisäisen kaavan toteutumista (mp.). Rajatilojen
yhteydessä esiintyviä motiiveja ei ole erikseen tutkittu, vaikka ne voisivatkin antaa lisätietoa fantasian rakentumisesta fantasiakirjallisuudessa.
Kolmannen ja neljännen asteen maailmoihin liittyy toistuvia elementtejä,
jotka antavat vihjeitä maailman funktiosta ja luovat näiden maailmojen tunnelmaa. Lisäksi nämä motiivit ovat selviä reunan troopin merkkejä. Tällaisia toistuvia elementtejä
ovat usva ja eläimet. Usvaa motiivina ei mainita alan käsikirjoissa (Encyclopedia of
Fantasy 1997, Historical Dictionary of Fantastic Literature 2005), mutta se on siitä
huolimatta lajityypille tyypillinen motiivi11, joka merkitsee lähes aina rajaa kahden eri
asteen maailman välillä ja ansaitsee siksi paikkansa analyysissani. Kuvitteelliset eläimet
taas ovat olleet tärkeä osa myyttejä ja legendoja (Clute & Grand 1997 s. v. imaginary
animals), joista fantasiakirjallisuuskin ammentaa. Erityisen tärkeitä motiiveja ovat erikseen Encyclopedia of Fantasy -teoksessa mainitut linnut, sudet ja lohikäärmeet. Lintu11

Usvaa esiintyy muun muassa TSH:n ensimmäisessä kirjassa luvussa ”Sumua Hautakeroilla”, jossa
hobitit joutuvat usvassa haudanhaamujen vangeiksi, ja heidät haudataan maan alle. Harry Potter ja kuoleman varjelukset -teoksessa (2007) sumua esiintyy elämän ja kuoleman välisessä välitilassa luvussa ”King’s Cross.” Ursula Le Guinin Maameren tarinat - Maameren velho -teoksessa (1968/1976) usva
suojaa Roken saarella sijaitsevaa velhokoulua pahoilta voimilta. Brandon Sandersonin Mistborn-trilogia
(2006–2008) perustuu pitkälti usvan voimiin. Kaikissa mainituissa teoksissa usva merkitsee rajaa kahden
maailman välillä.
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jen lentokyky ja tiettyihin lintulajeihin liitetty taikausko ovat tehneet niistä usein käytetyn motiivin. Sudet symboloivat usein kesyttämätöntä korpea, ja lohikäärmeet yhdistetään pahuuteen, ahneuteen ja toisaalta taas viisauteen.
Myös aistit reagoivat rajatiloihin, joiden kohdalla valo- tai äänimaisemat
muuttuvat (SS 122, 337, 339). Vaikka maisema ei muuten eroaisikaan toisen asteen
maailmasta, ovat nämä pimeyden tai hiljaisuuden merkit varmoja indikaattoreita siitä,
että maailma on muuttunut. Metsät ovat tässä hyviä esimerkkejä: metsiä on olemassa
toisen asteen maailmassa muutenkin, mutta erityiset henkien asuttamat metsät erottuvat
kasvillisuudellaan, äänillään tai äänettömyydellään ja valoisuudellaan tai pimeydellään.
Encyclopedia of Fantasy mainitsee erikseen vain varjot, jotka ovat fantasiakirjallisuuden motiiveina hyvin yleisiä: ne ovat hyvin usein paikkoja, joissa paha vaanii ohikulkijoita. Jotta voi olla varjo, on oltava myös valo, jolloin valosta tulee automaattisesti hyvän paikka.

4.1.1 Usva
Usva tai sumu on hyvin laaja-alainen motiivi. Se esiintyy kirjallisuudessa usein eksymisen, epävarmuuden, hämmennyksen, eristäytyneisyyden ja tuomion metaforana
(Daemmrich & Daemmrich 1987: 116). Usva on keino tuoda kertomukseen fantastisia
elementtejä (mts. 117). Usvalla käännetään sääntöjä antamalla sille ominaisuuksia, joita
sillä ei normaalissa maailmassa ole, esimerkiksi antamalla sen nukuttaa kokonaisen linnan asukkaat. Auerin teoksessa usva esiintyy usein reunan troopin yhteydessä. Kuivaa
ja kosteaa yhdistävä maan päällä leijaileva sumu tai usva ilmenee toisen asteen maailmojen yhteydessä. Sysilouhessa usva merkitsee toisen asteen maailman läheisyyttä: se
ympäröi esimerkiksi Nonnan äidin muusta maailmasta eristäytynyttä piilopaikkaa, joka
on maahisten mailla uhrilehdossa (SS 64). "Kostea, tunkkainen usva leijui maan pinnalla peittäen kaiken harmaaseen vaippaansa" (SS 13). Usvan seassa tanssii varjoja, jotka
piilottavat sisäänsä mahdollisesti vainajien henkiä tai metsän haltioita (SS 14). Usva on
hämmentävä elementti ja useamman asteen maailman ilmentymä, joka kertoo reunan
troopin läheisyydestä. Siihen liittyy lähes aina sääntöjen kääntämistä.
Usva levittäytyy koko alueelle, kun Fenris tulee pelastamaan Nonnan
Mustahalmeen Gerhardin linnoituksesta. Usva on Snerri-maahisen lähettämää ja peräisin kolmannen asteen maailmasta. Kohtaus kertoo lukijalle, että kolmannen asteen maailma voi vaikuttaa toisen asteen maailman tapahtumiin. Usvasta astuu usein esiin sala-
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peräisiä olentoja (SS 14), jollainen Fenriskin on. Mustahalmeen linnoitus sijaitsee etelässä, jossa jääkarhuja ei ole. Jääkarhu on siis Mustahalmeen asukkaille jotain myyttistä
ja jotain, joka elää vain legendoissa ja saduissa. Vaikka Mustahalmeen asukkaat eivät
pääsekään Fenristä ihmettelemään, usva viittaa fantastisen ja tuomion läsnäoloon ja tuo
Fenriksen henkilöhahmoon valtaa ja voimaa. Usvasta nousee myös muita maanalaisia
henkiä.
Fenris näki usvan seassa mustia varjoja, aivan kuin varjomaisia muistoja
pienikokoisista ihmisistä jotka ilmestyivät sumusta, tekivät tehtävänsä ja
sulautuivat jälleen sumuverhoon. Snerrin nostamat maanalaiset henget
palvelivat sitä täydellisesti. – – Näytti aivan siltä kuin kaikki olisivat nukahtaneet niille sijoilleen. (SS 48–50.)
Usvalla on maagisia kykyjä: se nukuttaa kaikki linnoituksessa olijat Nonnaa lukuun
ottamatta. Näin osoitetaan, että Nonnalla on erityisiä ominaisuuksia. Usva toimii Nonnaa ja Fenristä yhdistävänä tekijänä, mikä ei ole sille motiivina lainkaan harvinaista
(Daemmrich & Daemmrich 1987: 118). Usva viittaa myös Nonnan tulevaisuuden epävarmuuteen: Nonnalla ei ole luultavasti enää kotia, johon palata vapauduttuaan.
Usva toimii Auerin teoksessa sille tyypillisesti tuomion metaforana
(Daemmrich & Daemmrich 1987: 117). Pian edellä mainittujen tapahtumien jälkeen
Mustahalmeen linnoitus autioituu ja muuttuu pahan paikaksi: ”Kyläläiset väittivät siitä
eteenpäin, että linnoituksessa kummitteli, eikä kukaan uskaltanut mennä enää sitä lähellekään. He maalasivat linnoituksen porttiin pahalta suojaavan viiskannan ja jättivät tienoon” (SS 77). Kyläläiset pelkäävät pahan leviävän ja piirtävät viiskannan estämään
sitä. Usvan peittänyt linnoitus muuttuu rapistuneeksi, eikä kukaan enää uskalla sinne.
Usva on näin yhteydessä rikkomisen trooppiin.
Usva esiintyy teoksessa sekä vaaleana että mustana. Mustahalmeen linnoitus peittyy pikimustaan savuun (SS 49), ja Skafloc ilmestyy ensimmäisen kerran mustana pilvenä (SS 153). Savu ei kuitenkaan ole kostean ja kuivan yhdistämistä, vaan se
liittyy pikemminkin likaantumisen trooppiin. Louhia ja Manalaa pidetään teoksen maailmassa pelottavina, joten musta savu tai usva sopii niihin hyvin. Vaalea seittimäinen
peitto ja vaalea usva taas viittaavat hyviin asioihin ja enteisiin. Nonnan peittää vaalea
seittimäinen peitto esimerkiksi juuri ennen nukahtamistaan Manalassa maanalaisten
luona (SS 124), ja hänen Manalassa näkemässään unessa usvan reunalla liikkuu hänen
sisarensa, josta Nonna ei vielä tiedä sen enempää (SS 126).
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Tummakin savu voi kuitenkin johtaa hyviin asioihin ja tiedon saavuttamiseen, kuten Hukkarannan tietäjän mökin luona vietetyt pelottavat hetket osoittavat:
Heti kohta hänen [Nonnan] tultuaan ulos sudet olivat kaikonneet uikuttaen
metsään, ja ympäristö oli alkanut hämärtyä. Mökin räppänästä oli tulvinut
ulos mustaa savua ja kipinöitä, ja ne olivat sekoittuneet metsästä hiljaa
hiipiviin varjoihin, jotka kuiskutellen ja matalasti valittaen olivat kietoneet
mökin otteeseensa. – – Fenris ja Nonna olivat paenneet kauemmas valoisampaan ja odottaneet siellä, kunnes lopulta varjot ja savu olivat hälvenneet, valo laskeutunut jälleen mökin ylle ja kauempana kiiluvin silmin
odottaneet sudet palanneet. Nyt ovi oli auennut, ja tietäjä viittoili Nonnaa
takaisin kadoten tämän edellä sisälle varjoihin. (SS 89–90.)
Pimeä ja musta savu ovat pelottavia ja niissä piilee vaaroja, kuten Nonnan säikähdys
Hukkarannan tietäjän mökillä osoittaa. Nonna kulkeekin kohti valoa, kunnes hänet kutsutaan varjoihin sisälle. Varjot tietävät vastaukset Nonnan kysymyksiin, vaikka Nonnaa
pelottaakin. Valon ja varjon vastakohtaisuus liittyy tiiviisti usvan esiintymiin. Usva
peittää esimerkiksi Hiidenkynnen maat, kunnes aurinko nousee (SS 403).
Usva toimii Sysiouhessa metaforana eksymiselle, epävarmuudelle, hämmennykselle, eristäytymiselle, tuomiolle ja fantastisuudelle reunan troopin läheisyydessä. Usva on aina yhteydessä useamman asteen maailmoihin, ja liittyy rikkomisen trooppiin. Usvaa käytetään yleisesti fantasiakirjallisuudessa vastaavissa funktioissa erottamassa maailmoja toisistaan. Toisaalta kattavaa selvitystä aiheesta ei ole, eivätkä alas
käsikirjat käsittele usvaa erillisenä fantasiakirjallisuuden tyypillisenä motiivina, vaikka
aihetta olisikin.

4.1.2 Valo ja varjo
Erilaiset valoilmiöt ovat hyvin tavallisia reunan troopin yhteydessä Auerin teoksessa.
Usein valon ja varjon raja merkitsee reunaa toiseen maailmaan. Esimerkiksi usvan vallatessa Mustahalmeen linnoituksen valo katoaa ja hämärä valtaa alaa (SS 47) kolmannen asteen maailman ollessa yhteydessä toisen asteen maailmaan. Valon vastakohtina
toimivatkin usein pimeys, sumu, labyrintti tai aineellinen maailma, sillä valolla voidaan
viitata myös jumalalliseen maailmaan (Daemmrich & Daemmrich 1987: 164). Hämärtyvä valo ja sen myötä kasvava pimeys merkitsevät usein itsetuntemuksen puuttumista
(mts. 164–165). Fantasiakirjallisuudessa pimeys ja synkkyys ympäröivät usein pahaa,
joka on usein kietoutunut tummiin vaatteisiin. Esimerkkejä pimeydessä viihtyvistä pa-
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hoista henkilöhahmoista ovat Harry Potter -sarjan Voldemort ja TSH:n Sauron ja Saruman. Hyvyyden ilmentymät taas pukeutuvat vaaleisiin tai kirkkaisiin väreihin, ja heitä
ympäröivät valo ja valkeus, kuten mainittujen teoksien Dumbledorea ja Gandalfia.
Konkreettisten reunojen yhteydessä valon ja varjon vaihtelu on usein äkillistä. Louhikerojen etelärajalla Karhusalo erottuu synkkänä ja pimeänä (SS 108). Rajaa
merkitsee metsän reunan ja piikkiohdakkeiden muodostaman ohuen rajatilan eli kynnyksen lisäksi valon katoaminen. Salaperäisen metsän korkeat vanhat puut estävät valon
pääsyn maan pinnalle (SS 109). Karhusaloon Nonna tuo valon, sillä hänen sulatettuaan
jäätyneen karhupatsaan, pääsee auringonvalo jälleen kulkemaan (SS 145–146) Valo on
ymmärryksen, älyllisen kasvun ja epäluulojen ja taikauskon torjumisen symboli, sekä
elämää antava voima (Daemmrich & Daemmrich 1987: 165–166). Karhusalossa Nonna
todistaa olevansa erityinen ja aiheuttaa elämän virtaamisen takaisin aiemmin jäätyneeseen Karhusaloon. Tapahtumien jälkeen auringonvalo välkkyy aukiolle ja lämmittää ja
piristää Nonnaa ja Fenristä (SS 146).
Valo johdattaa Nonnan kulkemaan oikeaan suuntaan, kun muualla on pimeää sekä Jumalhovissa että Kettukorvessa (SS 338–339, 347). Valon suunta onkin
aina se suunta, johon Nonna kulkee: poispäin pimeästä. Valossa pysyminen on tärkeää
Runolfinkin luona Hiidenkynnen linnoituksen hautaholveissa (SS 321).
Varjoa sen sijaan on käytetty kuvaamaan alitajuista ja tiedostamatonta
sekä pimeyden voimia (Daemmrich & Daemmrich 1987: 232). Pimeyden olennot eivät
kestä auringonvaloa. Sitä ei kestä Nonnan puolella oleva kalmanvelhokaan, joka
on ”kuolleitten henkien ja olentojen keskuudessa taikuutta harrastava velho” (SS 413).
Kalmanvelho elää maan alla hautaholveissa ja vankityrmissä (SS 311). Valon välttäminen ei kuitenkaan suoraan tarkoita pahuutta, kuten kalmanvelho Runolfin kohdalla
huomataan, vaikka pahuudenkin olennot kulkevat pimeydessä. Runolf kulkee kuitenkin
itse lyhdyn valossa, ja varjon puolella hallitsevat varjomaiset olennot, jotka eivät kuulu
toisen asteen maailmaan. Valoisuus voi tässä yhteydessä merkitä valoisan ympäristön
puhtautta, varsinkin pimeässä ja korruptoituneessa ilmapiirissä, johon viittaavat luiset
homeiset liikkuvat käsivarret.
Myös Nonnan näkemässä laajan rajatilan unessa varjo - paha henki - erottaa hänet sisarestaan juuri kun sisar on sanomaisillaan jotain Nonnalle: ”Tyttö katsoi
hämmästellen Nonnan suuntaan ja oli juuri sanomassa jotain, kun valtava varjo laskeutui heidän väliinsä” (SS 126). Sisarukset eivät ole aikaisemmin keskustelleet toistensa
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kanssa, vaikka heidän alitajuntansa ovat unien kautta yhteydessä toisiinsa. Varjo erottaa
tytöt ja herättää Nonnan, kun toisen asteen maailmassa alkaa kajastaa aavemainen valo.
Kettukorpea, joka on myös laaja rajatila, luonnehtii pimeys Nonnan astuessa sinne (SS 337). Hämärän laskeutuessa Nonna ja Fenris näkevät valon, joka ohjaa
heidät Kettukorven haltian luokse löytäen neuvoja, apua ja ohjeita (SS 338–339). Jumalhoviin eli jumalten maailmaan astuessaan Nonna näkee haudan, joka hohtaa himmeää hehkua (SS 344). Jumalten maailmassa valo on erilaista kuin muualla, ja aiheuttaa
esimerkiksi susien ja kettujen turkkien hohtamisen (SS 337, 347). Lisäksi Jumalhovin
puolella oleva järvi hohtaa vihreää hehkua (SS 344, 347) jopa jäätyneenäkin. Juuri tämän hehkuvan järven rannalla Nonna tapaa sisarensa.
Normaalin valoisuuden tai pimeyden lisäksi useamman asteen maailmoissa on usein myös nähtävissä luonnotonta hehkua ja muita valoilmiöitä. Rajatilojen yhteydessä pohjoisilla alueilla voi ilmetä revontulia. Ne leimuavat Jumalhovissa ja ne yhdistetään usein kirjallisuudessa toisiin maailmoihin (Lenz 2001b: 128). Revontulet ovat
nähtävissä kaikkialla Jumalhovissa jääkarhujumala Fornin mailla. Revontulien uskotaan
syntyvän, kun Kettukorven ketut tulevat ulos luolistaan (SS 341) ja näin ne viittaavatkin
kolmannen asteen maailmaan. Revontulien ja kuun valo myös hohtaa susien turkeissa
kirkkaammin kuin sen pitäisi (SS 347). Kettukorvessa, jossa Jumalhovin puolella lohikäärmeen hautana toimiva lampi hohtaa himmeää vihreää hehkua ilman mitään varsinaista syytä (SS 344, 347).
Valo ja varjo ovat hienovaraisia ja tunnelmallisia reunan troopin merkitsijöitä, jotka kertovat heti, millaisesta paikasta on kysymys. Jos pimeys on vallannut alaa,
on sankarittaren oltava hyvin varovainen. Valoisat paikat taas ovat järjestäen turvallisia,
ja pimeistä paikoista voi tulla myös valoisia, kunhan pahan lähde poistetaan. Tämä kuvio on fantasiakirjallisuudessa hyvin yleinen. Jumalhovin kimallus viittaa mystisyyteen
ja tavallista suurempiin sääntöjen kääntämisiin: Jumalhovin pohjasäännöt ovat tuntemattomia sekä Nonnalle että lukijalle.

4.1.3 Ääni ja muut aistit
Yksi rajatilojen yhteydessä usein toistuva kaava liittyy ääniin. Erilaiset äänet voivat
johdattaa rajatilojen äärelle. Esimerkiksi talvisin sulana pysyvän putouksen äänet opastavat Tuonelan porttien läheisyyteen (SS 329), ja korpin ääni johtaa Kettukorven haltian
luokse: ”Korppi raakkui ja raakkui, ja johdattelu Nonnaa ja Fenristä niin syvälle met-
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sään, että hämärän viimein laskeutuessa Nonnalla ei ollut harmainta aavistustakaan missä he olivat” (SS 337–338). Myös äänimaiseman muuttuminen voi viitata maailmasta
toiseen siirtymiseen. Esimerkiksi lintujen äänet alkavat kuulua joko kovempaa tai hiljempaa. Saman kehrääjälinnun ääni kuuluu sekä Nonna unessa että Henkimaailmassa.
Unessa ääni kuuluu kovempaa, kun taas hereillä linnun laulu on vaimeampaa (SS 125–
126). Karhusalossa tuulen viheltävä ääni muuttuu matalaksi huminaksi, kun Nonna ja
Fenris astuvat ohdakepensaiden ohi (SS 139).
Äänten puuttuminen on tyypillistä kolmannen asteen maailmoille: sekä
Karhusaloa että Kettukorpea kuvaillaan hiljaisiksi korpin raakkumisesta huolimatta (SS
140, 337). Karhusalossa on tuulensuojaa ja lämpöä (SS 140), kun taas Kettukorven tunnelma on uhkaava ja hyytävän kylmä (SS 337). Vaikka nämä kolmannen asteen maailmat eroavatkin toisistaan olosuhteiltaan, tärkeää on, että ne eroavat selvästi myös toisen
asteen maailman olosuhteista.
Merkkinä rajatilan ylityksestä voi olla myös henkisten ominaisuuksien
muuttuminen. Hyvä esimerkki tästä on Nonnan jääkarhu Fenris, jonka sisällä asuu Nonnan enon Berenhardin henki. Kun Nonna ja Fenris astuvat Kettukorpeen, Fenriksen toinen olemus herää: ”Henget elivät täällä niin voimakkaina, että Berenhardin sielu oli
noussut Fenriksen mielen pinnalle ja kulki sen rinnalla varjojen maailmassa” (SS 338).
Toisen asteen maailmassa piilossa oleva ominaisuus nousee kolmannen asteen Henkimaailmassa pinnalle. Rajan ylittäminen voi myös antaa henkilöhahmolle uusia tai tehokkaampia ominaisuuksia. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Nonnan aistien herkistyminen hänen astuessaan rajan yli.
Ääni ja muut aistit rajatilan motiiveina ovat niin huomaamattomia, että
niihin on helppo olla kiinnittämättä huomiota. Aistikuvaukset luovat tunnelmaa, mutta
on ilman tarkempaa tutkimusta mahdotonta sanoa, käyttääkö fantasiakirjallisuus yleisesti aisteja reunan troopin merkitsijöinä tai reunaan liittyvinä motiiveina.

4.1.4 Eläimet
Erilaisiin rajatiloihin ja reunan troopin läheisyyteen liittyy eläinten esiintymiä. Eläimet
ovat tyypillisesti reunan troopin yhteydessä enemmän turvassa kuin ihmiset (Doody
1997: 323). Eläimillä motiiveina on ryhmänä useampia tarkkoja funktioita. Teoksessa
esiintyy erilaisia lintuja, susia sekä lohikäärmeitä, jotka kaikki ovat omalla tavallaan
yhteydessä toisen asteen maailman ulkopuoliseen maailmaan. Eläinten puuttuminen
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rajatiloissa on mainittavan arvoinen asia, kuten Nonnan astuessa Karhusaloon, josta hän
lopulta löytää jähmettyneen karhupatsaan: ”Vaikka Nonna kuinka katseli ympärilleen,
hän ei nähnyt lumessa ainoatakaan jälkeä, ei korppeja eikä muita lintuja oksilla, ei oravia, ei mitään elollista” (SS 140).
Nonnan kohdattua ensimmäiset sääntöjen kääntämiset – usvan, joka nukuttaa koko Mustahalmeen linnoituksen ja soturiksi muuttuvan Fenriksen – mustarastas
laulaa, ja satakieli vastaa sille (SS 61). Linnut viittaavat siihen, että Nonna on ylittänyt
reunan. Tässä tapauksessa kyseessä on metsän reuna. Metsä on henkien maailmaa, ja
metsän ulkopuolella ollaan ensimmäisen asteen maailmassa. Hieman myöhemmin
Suurnummilla Nonna näkee toisen linnun: ”Kimeä rääkäisy hätkähdytti Nonnaa, ja vaistomaisesti hän katsoi taivaalle äänen suuntaan. Korkealla, harmaiden pilvien alareunaa
vasten, hän näki valtavan kokoisen linnun, joka lipui rauhallisesti tuule mukana siivet
suorana” (SS 66). Aika lähteä Suurnummilta on käsillä ja Nonna seisoo rannalla jättäen
jäähyväisiä isälleen.
Linnut esiintyvät teoksessa rajatilojen läheisyydessä. Kehrääjälintu on
olemassa sekä unessa että valvemaailmassa, ja se onkin teoksen maailmassa henkien
maailman sanansaattaja, jonka ääni kuuluu voimakkaammin, kun raja toiseen maailmaan on ylitetty (SS 124–126). Varikset ja korpit varoittavat ja johdattavat Nonnaa ja
Fenristä heidän seikkailunsa aikana ja esiintyvät rajatilojen läheisyydessä (SS 47–48,
127, 337). Korpit ja varikset ovat usein kuolleiden henkien lähettiläitä, jotka kuljettavat
viestejä tuonpuoleisen ja tämänpuoleisen välillä ollen samanaikaisesti olemassa kahdessa eri maailmassa (SS 335, 346). Tämä on hyvin tyypillistä fantasiakirjallisuudessa,
jossa korpit ja varikset ovat perinteisesti pahan lähettiläitä. Hyvä esimerkki on Tolkienin TSH, jossa korpit vakoilevat Mordorin laskuun. Korpit kulkevat maailmojen väliä
myös pohjoismaisessa mytologiassa, jossa Odinin korpit liikkuvat miten haluavat.
Korppeja asuu myös Manalassa (SS 123), joka luonnollisesti esiintyy reunan troopin yhteydessä. Linnut motiivina ovat usein yhteydessä vapauteen ja piilotettuun suruun (Daemmrich & Daemmrich 1987: 32). Teoksessa linnut ovat liikkuvat maailmoista piittaamatta, mutta toisaalta mihinkään maailmaan kuulumatta. Vapautta ja
surua on nähtävissä myös Sigwulfin henkilöhahmon ympärillä. Korpit huutelevat puissa
Sigwulfin ja hänen seurueensa kulkiessa ohi (SS 232, 234). Sigwulf on jumala Cerbirius, johon harvat enää uskovat. Hän on vapaa kulkemaan, mutta kaipaa myös menneitä
aikoja. Nonna on myös lähellä solaa, rajaa, jonka ylittäessään hän on taas lähempänä
määränpäätään. Nonnan astuessa lähemmäs Hiidenkynttä, lintujen määrä kasvaa: ”Lin-
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noituksen korkeimmat kohdat hipoivat taivasta ja pilviä, ja noiden korkeimpien tornien
ja huippujen ympärillä parveili laumoittain mustia, lentäviä hahmoja. Nonna ei tiennyt
olivatko ne korppeja, variksia vai muita olentoja, mutta paljon niitä joka tapauksessa
oli” (SS 249–250).
Korpit toimivat Sysilouhessa myös enteinä: pihaan lentävä korppi tarkoittaa pahaa onnea tai vierasta (SS 96). Gunhilde saa fantastisen vieraan, lohikäärmettä
muistuttavan viestiä tuovan wyrmin, joka pelottaa korpit pihalta tiehensä. Wyrmi on
sääntöjen kääntämistä, sillä Gunhilde ei usko niiden olemassaoloon, vaan epäilee myöhemmin nähneensä unta. Korpeilla on yhteys susiin, kuten Nonna huomauttaa matkalla
Hukkarannan tietäjän luokse paikkaan, josta hänet työnnetään reunan yli: ”Korppeja,
Fenris… susien kavereita” (SS 84). Myös sudet elävät maailmojen rajoilla (SS 346)
enteillen reunan troopin läheisyyttä.
Nonna näkee seikkailujensa aikana susijumala Ylvan, joka voi muuttua
sudeksi. Tämä ominaisuus on tyypillinen myyttien ja satujen jumalille, joiden ihmeellisiä ominaisuuksia korostetaan tämän ominaisuuden avulla (Daemmrich & Daemmrich
1987: 31). Tällainen muodonmuutos osoittaa usein tahdonalaista vastuun välttelyä, lupaa olla vapaa ja ilmaista eläimen luontoa. Susi on usein tyhmän osassa (mp.), mutta
Auerin teoksessa se ilmaisee enemmänkin villeyttä, epäinhimillisyyttä ja salaperäisyyttä, jotka ovat myös susimotiiville tyypillisiä merkityksiä (mp.). Nonnaa pelottaa kohdata
susia Kettukorvessa: ”’Voi ei, susia’, Nonna huokaisi itsekseen” (SS 347). Nonna kohtaa Kettukorvessa suden, jonka turkki aiheuttaa hänessä ihmetystä: ”Toisen lohkareen
päällä istui valtavankokoinen, lumenvalkoinen susi, joka tuijotti heitä keltaisena hehkuvilla silmillään. Revontulten ja kuun valo tuntui heijastuvan suden turkista kirkkaampana kuin sen olisi pitänyt, aivan kuin suden turkki olisi hohtanut” (SS 347). Hohtavaturkkisten susien lisäksi Kettukorvessa asuu nimensä mukaisesti kettuja, joiden turkit hohtavat susien turkkien tapaan (SS 337). Kettukorvesta voidaan astua Jumalhoviin: reuna
on lähellä. Kettukorvessa esiintyy myös korppeja reunan troopin läheisyydessä (SS
334–338).
Auerin teoksessa esiintyy myös lohikäärmeitä, jotka ovat fantasiakirjallisuudessa hyvin yleisiä. Lohikäärmeet ovat perinteisesti olleet hirviöitä, jotka ovat suuria
ja hurjia. Hirviöt ovat motiiveina usein elämän mysteerien suojelijoita, ja ne saattavatkin merkitä tietä tietoon ja itsetuntemukseen. (Daemmrich & Daemmrich 1987: 183.)
Sysilouhen lohikäärmeet tai tarkemmin ilmaistuna louhikäärmeet ovat suuria ja hurjia.
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Nonna kohtaa Skaflocin ensimmäistä kertaa Louhikeroilla huudettuaan tätä apuun Hornan pahaa henkeä vastaan:
Hyökyaaltomainen pilvi oli lehahtanut tuulennopeasti rinnettä alaspäin.
Aivan yhtä nopeasti kuin se oli tullut alas, se oli pysähtynyt Nonnan taakse, ja muuttanut silmänräpäyksessä muotoaan. – – Käärmemäinen, pikimusta, sysimustaakin pimeämpi varjo levitti siipiään pienen tytön takana
ja nosti pimeytensä keskeltä pitkän kaulansa ja sarvien kruunaaman päänsä. Olento tuntui nielevän kaiken valon ympäristöstä, niin musta se oli.
(SS 153.)
Skafloc on ensi alkuun pelottava, mutta paljastuu Nonnan ja Fenriksen pelastajaksi.
Nonna saa Skaflocilta suuren määrän tietoa omasta elämästään, ja Skafloc onkin tavallaan Nonnan elämän mysteerien suojelija, joka katoaa, kun nämä mysteerit on kerrottu
eteenpäin. Teoksen toinen louhikäärme Nereid on Skaflocin tavoin iso ja pelottava,
mutta myös hän pelastaa Nonnan pulasta voittamalla Minotauroksen (SS 393) ja auttaa
Nonnaa eteenpäin itsetuntemuksen tiellä lupaamalla opettaa Nonnalle taikuutta (SS
401). Louhikäärmeet eivät varsinaisesti kuulu toisen asteen maailmaan, sillä ne ovat
synnyttäneet koko maailman (SS 421), ja ovat näin olemassa, vaikka toisen asteen maailma tuhoutuisi. Louhikäärmeiden asema maailmojen rajalla ilmenee myös niiden kyvyssä muuttaa muotoaan (SS 393, 398).
Lintuja, korppeja ja variksia ilmenee reunan ja rikkoutumisen troopin yhteydessä, kun Nonna herää unestaan Manalassa: ”Lohduttomuutta tuntuivat vain korostavan mäen päällä näkyvät rauniot ja lumen alle jo kauan sitten peittyneet oudot muodot, joista jotkut muistuttivat salaperäisesti patsaita. - – Linnut puiden oksilla päästivät
heikkoja, rapisevia ääniä, ja kauempana heidän edessään raakkui joukko korppeja ja
variksia” (SS 127). Kyseessä on rapistunut jumalkansan palatsi, joka odottaa korjaajaansa: reunan trooppi on jälleen lähellä.
Eläimet ovat usein itse osa useamman asteen maailmaa ja siinä mielessä
fantastisia jo itsessään. Niitä eivät sido samat pohjasäännöt kuin ihmisiä, ja ne toimivat
usein rajan molemmilla puolilla. Usein eläimillä on hieman eri ominaisuudet rajan
kummallakin puolella. Esimerkiksi Neil Gaimanin Coraline -teoksessa (2002) kissa
pystyy puhumaan vain toisen asteen maailmassa. Tämä on fantasiakirjallisuudelle hyvin
tyypillistä, eikä ole yllättävää, että Auer käyttää erityisesti mystisemmiksi koettuja susia
ja korppeja reuna-alueiden yhteydessä. Linnun laulu kuuluu eri tavoin, ja susien turkeilla on eri ominaisuuksia eri maailmoissa.
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5 Päätelmät
Olen pro gradu -työssäni tarkastellut Ilkka Auerin Sysilouhien sukua -teoksen useamman asteen maailmoja fantasian rakennusaineena suhteessa sääntöjen kääntämiseen ja
Margaret Anne Doodyn kerronnan trooppeihin. Teos kertoo Nonnan kasvutarinan juuri
isänsä menettäneestä tytöstä nuoreksi naiseksi, joka on löytänyt itselleen uuden perheen
ja kadonneen sisaren. Nonnan seikkailu useamman asteen maailmoissa voidaan lukea
allegorisesti hänen kasvunsa eri pisteiksi. Fantasian eri asteiden maailmat ja tapahtumapaikat ovat siis myös temaattisesti ja symbolisesti tärkeitä, sillä ne symboloivat näitä
kasvun eri hetkiä.
Nonnan matkallaan suorittamat tehtävät ovat quest-tarinoille tyypillisesti
tarinalle tärkeitä. Tytön on suoritettava kaikki vaadittavat tehtävät, jotta hän täyttää jäänoidaksi tulemisen vaatimukset. Nonnan on todistettava olevansa Sysilouhen sukua ja
aikuistuttava tehtäviä suorittaessaan, jotta hän on lopulta valmis kohtaamaan hänelle
ennustetun kohtalon. Vanheneminen on fantasiassa usein tärkeä initiaatio, josta seuraa
magian ja taikuuden herääminen (Clute & Grant 1997 s. v. initiation), ja niin käy Nonnallekin: hän saa opettajakseen sysilouhi Nereidin ja lupauksen voimien käyttämisen
opetuksesta. Sysilouhi aloittaa Lumen ja jään maa -sarjan, mikä viittaa siihen, että Nonnan kasvutarina ei ole vielä lopussa, ja tehtäviä tulee varmasti lisää hänen tulevaisuudessaan. Sysilouhessa tehtävät sijoittuvat useamman asteen maailmojen yhteyteen, mutta ne ovat lisäksi aina myös kerronnan trooppien läheisyydessä. Tämä ei ole yllättävää,
sillä kerronnan trooppien luonteeseen kuuluu, että ne keräävät juonelle tärkeät asiat ja
tapahtumat ympärilleen.
Kaikki kerronnan troopit liittyvät vähintään yhden esiintymänsä kohdalla
sääntöjen kääntämiseen ja useamman asteen maailmoihin. Auerin teoksessa maailmojen
suhde toisiinsa on monimutkainen. Wyrmia, eli Nonnan reaalimaailma, on teoksen ainoa toisen asteen maailma, josta voi kulkea vain Henkimaailmaan ja takaisin. Henkimaailma on ainoa kolmannen asteen maailma, ja sieltä voi siirtyä neljännen asteen maailmoihin, Jumalhoviin, Manalaan ja Hornaan, ja niistä takaisin. Neljännen asteen maailmaan Tuonelaan pääsee myös Henkimaailman kautta, mutta takaisin kulkeminen ei ole
mahdollista. Maailmat muodostavat labyrintin, jonka läpi Nonna kulkee. Useamman
asteen maailmat voivat olla elvyttäviä siinä mielessä, että ne voivat antaa uuden ja tuoreen näkökulman omasta reaalimaailmastamme (Zahorski & Boyer 1982: 58). Sysilouhessa tällainen uusi ja tuore näkökulma on talven hyvyys.
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Sysilouhessa juonenkulun kannalta olennaisiin seikkoihin liittyvät juonenkulun tärkeiden elementtien lisäksi sääntöjen kääntäminen ja Nonnan suorittamat tehtävät. Tämä on tyypillistä fantasiakirjallisuudelle, jossa useamman asteen maailmat ja
sääntöjen kääntäminen ovat välttämättömiä ja joissa teoksen arkitodellisuuskin on usein
fantastinen. Myös erilaiset henkilöhahmoa kasvattavat tehtävät kuuluvat erottamattomasti fantasiakirjallisuuteen.
Sääntöjen kääntämistä tapahtuu myös näiden kerronnan merkittävien hetkien ulkopuolella, jolloin kääntämisen funktiona voidaan pitää tunnelman luomista.
Troopitkin voivat ilmetä ilman sääntöjen kääntämistä erityisesti teoksen alkupuolella,
kun taas Nonnan astuttua labyrinttiin suurin osa troopeista yhdistyy sääntöjen kääntämiseen. Useamman asteen maailmojen ilmenemiseen liittyy aina sääntöjen kääntämistä.
Useamman asteen maailman on erottava jollain tavoin teoksen perustason maailmasta
ollakseen kertomuksellisesti perusteltu. Jo pelkästään sen olemassaolo kääntää sääntöjä,
ja sen omat erikoiset ominaisuudet kääntävät sääntöjä uudelleen.
Useamman asteen maailmat kuuluvat kiinteästi myös trooppien yhteyteen.
Jokaisella maailman rajalla kohdataan reunan trooppi. Reunan troopilla on fantasiassa
kaikista kerronnan troopeista tärkein funktio, ja se ilmenee vahvana trooppina kaikissa
fantasiakirjallisuuteen kuuluvissa teoksissa. Reunan trooppiin liittyvät motiivit kaipaisivat lisää tutkimusta. Tyypillisimpien motiivien funktiot eri kulttuuripiirien fantasiakirjallisuudessa poikkeavat varmasti toisistaan. Mitä funktioita usva, valo-olot, aistit ja
eläimet toteuttavat reunan troopin yhteydessä, muistuttavatko niiden esiintymät toisiaan
teosten välillä ja perustuvatko ne fantasiakirjallisuuden klassikkoteoksiin, kuten Tolkienin Taru sormusten herrasta -trilogiaan?
Trooppeja tarkastellessa huomaa väistämättä yhteydet muihin fantasiakirjallisuuteen kuuluviin teoksiin. Rikkomisen troopista, korjaamisen troopista ja tervehdyksestä kuolemalle tulee välittömästi mieleen useita esimerkkejä. Teosten alussa tapahtuu usein jokin suuri mullistus, jota lähdetään korjaamaan. Suurin osa fantasiakirjallisuuden sankareista on Nonnan tavoin orpoja, jotka ovat kohdanneet kuoleman troopin
menettäessään vanhempansa. Nonna astuu labyrinttiin löytääkseen itsensä ja sisarensa.
Fantasiakirjallisuudessa on usein kyse kasvutarinasta. Auerin teoksessa Nonnan on opittava fantastisesta maailmasta ja itsestään tarpeeksi pystyäkseen käyttämään voimiaan.
Fantasiakirjallisuudessa itsensä löytäminen on usein päätavoite (Klingberg 1980: 57).
Fantastisesta maailmasta palannut näkee itsensä, lähimmäisensä ja ympäristönsä uusin
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silmin (mts. 89). Itsensä löytäminen ei kuitenkaan koskaan ole helppoa, sillä labyrintissa seikkailijaa uhkaa tavalla tai toisella paha Minotauros.
Luolat, haudat ja vankilat toimivat Auerin teoksessa pikemminkin tarinankerronnan kuin sääntöjen kääntämisen paikkoina. Niillä on tärkeä informatiivinen rooli,
ja niiden yhteyteen liittyy usein sääntöjen kääntämistä, mutta se on harvoin kovin dramaattista, vaikka toki poikkeuksia tästäkin on. Luoliin, hautoihin ja vankiloihin joskus
liittyvä unen trooppi on Sysilouhessa useamman asteen maailmojen yhteydessä sääntöjen kääntämistä. Unen trooppi on yksi selkeimmistä sääntöjen kääntämisen, kerronnan
trooppien ja useamman asteen maailmojen yhdistävistä tekijöistä. Unen trooppi Auerin
teoksessa Eroksen trooppiin, joka vilahtelee Nonnan unissa lopullisena päämääränä ja
eräänlaisena välietappina Nonnan kasvuprosessissa. Auerin teoksessa Eros on erityisesti
tarve tietää sisaresta. Doodyn määritelmän mukainen Eros on fantasiakirjallisuudessa
siitä mielenkiintoinen trooppi, että sillä on harvoin tekemistä varsinaisen seksuaalisen
intohimon kanssa. Usein Eros liittyy sankarin tai sankarittaren ennalta määrättyyn kohtaloon tai itsensä hyväksymiseen. Fantasiassa seksuaalinen Eros on usein piilotettu ja
sivuosassa: on tärkeämpää pelastaa maailma kuin rakastua. Eroksen troopin esiintymät
yleensä fantasiakirjallisuudessa olisivat tutkimisen arvoisia.
Doodyn mukaan tärkein kerronnan trooppi on jumalattaren trooppi. Sen
merkitys kirjasarjassa ei kuitenkaan nouse muiden fantasiakirjallisuudessa tärkeiden
trooppien yläpuolelle, vaan jumalattaren kohtaaminen jää hyvin pintapuoliseksi. Tämä
johtunee teoksen sarjaluonteesta: jumalattarella on sarjan myöhemmissä osissa enemmän merkitystä.
Fantasiakirjallisuus nojaa pitkälti tiettyihin trooppeihin. Tästä mieleeni
nousee monia uusia kysymyksiä: Onko kerronnan troopeilla jotain tyypillistä esiintymisjärjestystä teoksissa? Eroaako fantasiakirjallisuuden trooppien käyttö miten esimerkiksi science fictionin trooppien käytöstä? Miten fantasiasarjojen trooppien käyttö eroaa
yksittäisistä fantasiateoksista? Miten kerronnan troopit kehittyvät tai muuttuvat fantasiasarjan myöhemmissä osissa? Onko suomalaisesta tai pohjoismaisesta fantasiakirjallisuudesta löydettävissä tyypillisiä kaavoja? Millaisia rajatiloja fantasiakirjallisuudessa
yleensä esiintyy? Minkälaisia tehtäviä eri trooppien yhteydessä esiintyy?
Voidaankin sanoa, että jokaiseen juonenkulun kannalta olennaiseen kerronnan hetkeen liittyy sääntöjen kääntämistä, useamman asteen maailmoja ja jokin tehtävä. Esimerkiksi Nonnan pako Mustahalmeen Gerhardin kynsistä on mahdollista vain
Fenriksen ja Snerri-maahisen avulla sääntöjä kääntävän kolmannen asteen maailman
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usvan peittäessä linnoituksen. Ennen pakoaan Nonnan tehtävänä on pelastaa kuolleen
isänsä miekka Gerhardin käsistä. Nonnan paon seurauksena on Minotauroksen troopin
synty. Nonnan kasvutarinassa useamman asteen maailmat, kerronnan troopit, tehtävät ja
sääntöjen kääntäminen kuuluvat erottamattomasti yhteen ja muodostavat teoksen fantastisen selkärangan.
Useamman asteen maailmoilla on tärkeä rooli trooppien ja tehtävien järjestämisessä fantasiakirjallisuudessa. Sääntöjen kääntäminen tapahtuu pääosin juuri
trooppien yhteydessä, oli sitten kyseessä jokin tärkeämmistä troopeista, tai ruoan tai
taiteen trooppi, jotka olen tässä jättänyt käsittelemättä, sillä ne eivät ole analyysin kannalta olennaisia. Auerin teoksessa niiden yhteyteen ei liity juonen kannalta tärkeitä elementtejä, joten ne eivät Auerin teoksen suhteen täytä kerronnan troopin määritelmää,
vaikka niiden yhteyteen liittyykin mielenkiintoisia sääntöjen kääntämisen elementtejä.
Doodyn mukaan (1997: 473, 475) perheen merkitys romaanin kokonaisuudessa on hyvin tärkeä. Hänen mukaansa romaanin hahmot elävät romaanin ajan prosessissa, joka erottaa perheenjäsenet toisistaan. Lukija olettaa kuitenkin, että varsinkin
äiti ja tytär löytävät jälleen toisensa. Näin käy myös Ilkka Auerin Sysilouhien sukua teoksessa, joka loppuu sääntöjen kääntämiseen ja perheen yhdistämiseen, eukatastrofiin.
Nonna lukee esiäitinsä Gudrunin muotokuvan alla tämän kirjoittaman kirjeen uudelleensyntyvälle tyttärelleen. Kirje ohjaa Nonnan laatikon luokse. Laatikosta Nonna löytää jalokivellä koristeltu kaulaketju. Nonna on saanut enemmän kuin hän on menettänyt:
Nonna ei tehnyt mitään, mutta riipus lukitsi itse itsensä, ja sen jälkeen
Nonna tunsi jonkun vierellään. Hän katsoi, muttei nähnyt tyhjässä kammiossa ketään. Kuitenkin hän oli täysin varma, että joku oli hänen vierellään.
– – Siinä samassa, muistellen tarinoita vanhasta, lähes kadonneesta kansasta, hän ymmärsi mitä oli tapahtunut. Jotkut louhikansa jäsenistä jättivät
sielunsa jälkipolvien tueksi. He pystyivät siirtämään olemuksensa niille
varattuihin kiviin, esineisiin tai paikkoihin, aivan niin kuin Skaflocin sielu
oli jäänyt linnoitukseensa Louhikeroilla. – –
Nonna kuuli Gudrunin äänen ja tunsi, että tämä olisi aina hänen kanssaan, niin kuin oli luvannut.
Nonna puhalsi kynttilät sammuksiin, otti oman pienen kynttilänsä, sulki oven perässään ja lähti takaisin ylös äitinsä, Fenriksen ja
muun perheensä luokse. (SS 410.)
Nonna on löytänyt itselleen äitinsä lisäksi sijaisperheen, joka tulee auttamaan häntä
kasvamaan kohtalonsa vaatimaksi jäänoidaksi. Hän on kasvanut matkallaan Hiidenkynteen ja täyttää jäänoidan ehdot. Myös muut tunnustavat Nonnan perintöoikeuden: ”’Oli-
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ko Skafloc isoisäsi?’ ’Kyllä, Nonna, ja sinä olet siis minulle sukua… Tätä päivää en
todella olisi uskonut näkeväni. Tervetuloa kotiini!’ (SS 256). Nonna aloittaa seikkailunsa Suurnummilta, jonka jälkeen hänen arjestaan alkaa vähitellen tulla fantastista erilaisten tehtävien, maailmojen ja sääntöjen kääntämisien kautta. Hiidenkynnessä fantastisesta tulee lopulta arkea, mikä viittaa suurempiin sääntöjen kääntöihin sarjan seuraavissa
osissa, sekä siihen, että kasvun ja kehityksen aika ei ole vielä Nonnan osalta ohi. Nonnalla on kuitenkin hetki aikaa levätä ennen uusia tehtäviä, sääntöjen kääntämisiä ja ponnisteluja uudessa labyrintissa.
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