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Herrasmiesetsivä 
seikkailee 

1800-luvun lopun 
Moskovassa

Boris Akunin: Erikoistehtäviä. 
Suom. Anton Nikkilä. Into, 2015. 350 s.

Boris Akunin (oik. Grigori Tšhartišvili) on Venäjän 
suosituimpia nykykirjailijoita ja kunnostautunut 
myös liberaalin opposition äänitorvena. Alun perin 

kääntäjäksi ja filologiksi valmistunut, Japaniin erikoistu-
nut Akunin nousi venäläiseen kirjallisuuteen 1990-luvulla 
historiallisilla dekkareillaan. Tsaarinaikaisen nostalgian ja 
rikoskirjallisuuden yhdistäminen voitti lukijat puolelleen 
Neuvostoliiton romahtamisen jälkeisellä Venäjällä.
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Sittemmin Akunin on leikitellyt useilla eri genreillä ja yhdis-
telmillä, kirjoittanut erilaisilla pseudonyymeillä ja aiheuttanut 
keskustelua suurelle yleisölle suunnatulla teoksellaan Venäjän 
historiasta. Parhaiten hänet kuitenkin tunnetaan juuri Boris 
Akuninin nimellä kirjoitetuista historiallisista dekkareista. 
Suomen dekkariseura on myöntänyt vuonna 2004 Akuninille 
ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirjan Fandorin-sar-
jasta, jota on käännetty yli 30 kielelle.

Fandorin-sarjan jokainen teos on kirjoitettu eri tyylilajia 
mukaillen. Kenraalikuvernöörin alaisuudessa erikoistehtäviä 
suorittava erikoisetsivä Erast Petrovitš Fandorin on Akuni-
nin sanoin yhdistelmä ruhtinas Bolkonskia, Lermontovin 
Petšorinia, Sherlock Holmesia ja James Bondia. Kirjailijan 
mukaan hahmo on Venäjällä suosittu juuri siksi, että hänestä 
löytyvät kaikki ne piirteet, jotka keskivertovenäläiseltä puut-
tuvat. Löytyypä herrasmiesetsivältä pieni kauneusvirhekin, 
nuoruuden trauman seurauksena hän nimittäin änkyttää.

Juuri 1800-luvun lopun Moskovaan sijoittuva Erikois-
tehtäviä räjäytti pankin ja nosti Akuninin myyntitilastojen 
kärkeen Venäjällä. Kahdesta löyhästi toisiinsa liittyvästä pie-
noisromaanista koostuva, järjestyksessä viides Fandorinin 
seikkailuja seuraava teos on takuuvarmaa viihdettä niin 
historiallisten romaanien kuin dekkarikirjallisuuden ystä-
ville. Erikoistehtävissä Fandorinille ilmestyy myös oma Wat-
son-hahmo, hänen uusi avustajansa Anisi Tjulpanov.

”Patasotilaassa”, pienoisromaaneista ensimmäisessä, viekas 
huijari Momus on kavaltanut moskovalaisilta tuhansia ruplia. 

Nimeään kerkeästi vaihtavan huijarin paljastaakseen Fan-
dorinin ja Tjulpanovin on pukeuduttava lähes yhtä moneen 
valeasuun kuin tämänkin. Tapahtumat kuljettavat sankareita 
läpi Moskovan heidän yrittäessään vetää pidemmän korren:

Ihmiselle, joka on tottunut kiertämään toiset pikku-
sormensa ympärille, ei ole kovinkaan vaikea tehdä 
täsmälleen samoin, sanoi päällikkö Anisille, kun he 
olivat palanneet Malaja Nikitskajalle ja sulkeutuneet 
työhuoneeseen ”erittelyä” varten.

– Huijarille ei kerta kaikkiaan tule mieleenkään, 
että joku voisi olla vielä häntäkin röyhkeämpi ja ove-
lampi ja putsata vuorostaan hänet. Kaikkein vähiten 
hän osaa odottaa petosta virka-asemaltaan korkea-ar-
voiselta viralliselta henkilöltä.

Hartaasti kuunteleva Anisi päätteli, että hovi-
neuvos tarkoitti tällä luonnehdinnalla itseään, mutta 
myöhemmät tapahtumat näyttivät, että hän viittasikin 
paljon korkeammalle taholle.

Ensimmäisen teoreettisen teesinsä esitettyään Fan-
dorin vaikeni joksikin aikaa. Anisi istui liikahtamatta 
paikallaan, ettei vain, Herra paratkoon, häiritsisi pääl-
likkönsä ajatteluprosessia.

– Tarvitaan sellainen houkutuslintu, että Momuk-
sella nousee väkisin vesi k-kielelle, ja ennen kaikkea 
että se saa hänen turhamaisuutensa heräämään. Ei 
riitä, että saalis on houkutteleva, vaan tarjolla pitää 
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myös olla mahdollisuus maineen merkittävään kas-
vattamiseen. Siinä on asia, joka kiinnostaa häntä.

Sitten päällikkö vaikeni jälleen pohtien loogisen 
päättelyketjun seuraavaa kohtaa. Seitsemän ja puolen 
minuutin kuluttua (Anisi katsoi ajan valtavasta, antiik-
kiselta näyttävästä Lontoon Big Ben -tornia esittävästä 
kaappikellosta) Erast Petrovitš lausui:

– Jokin jättimäinen jalokivi… Vaikkapa Smara-
gdien radžan perinnöstä. Oletteko koskaan kuullut 
s-siitä? (101–102)

Kokoelman toisessa pienoisromaanissa ”Somistajassa” Fan-
dorin pelkää Viiltäjä-Jackin murhaavan prostituoituja – tällä 
kertaa vuoden 1889 Moskovassa. Tarinat poikkeavat toisis-
taan sävyiltään. ”Patasotilas” on herrasmieshuijarijahdissaan 
veikeä ja kevyt, kun taas ”Somistaja” on tunnelmaltaan usvai-
nen ja lähes makaaberi. Muuten kaikki Akuninin tyypilliset 
tyylikeinot ovat mukana: vienot alluusiot venäläisiin klas-
sikoihin, paljon historiallista nippelitietoa, kevyt leikittely 
lajityypin kliseillä ja ennen kaikkea ”kuka sen teki?”-kysy-
myksen ympärille tiukasti nivoutuva kerronta.

Erikoistehtäviä ei petä odotuksia. Teos on tyylipuhdas 
suoritus niin Akuninin kuin suomentaja Anton Nikkilän-
kin osalta. Suomennos säilyttää erinomaisesti alkuperäisen 
kevyen tyylin ja tiukan rytmin. Ensi vuonna suomeksi jul-
kaistavaksi kaavailtua kuudetta Fandorin-teosta, Valtioneu-
vosta, kelpaa näillä eväin odottaa.
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