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Maailmassa on ihmis-

ten lisäksi Muita, Va-

lon ja Pimeyden palve-

lijoita. Jotta Valon ja 

Pimeyden välinen tasapaino säilyisi, on 

olemassa kaksi partiota. Yöpartio vahtii 

nimensä mukaisesti öisin Pimeyden pal-

velijoiden käyttäytymistä, Päiväpartio 

taas tarkkailee Valon palvelijoita päiväs-

aikaan. 

Moskovalainen Anton Go-

rodetski on keskushenkilö Sergei Luk-

janenkon viisiosaisen fantasiasarjan aloit-

tavassa Yöpartiossa. Anton on sisäsiistiin 

työhön tottunut ohjelmoija, joka heite-

tään vaativaan kenttätyöhön lyhyellä va-

roitusajalla. Taistellessaan salametsästäviä 

vampyyrejä sekä muita yhteisiä sääntöjä 

rikkovia Muita vastaan hän joutuu väis-

tämättä pohtimaan partioiden toimien 

oikeutusta ja hyvän ja pahan välisen ra-

janvedon mielekkyyttä. 

Teos koostuu kolmesta ta-

pauksesta, joiden myötä päästään kurkis-

tamaan Lukjanenkon monisyiseen maa-

ilmaan. Vakavien eettisfilosofisten poh-

dintojen lisäksi sekä riveillä että rivien 

välissä on venäläiselle kirjallisuudelle tyy-

pillistä poliittista historiaa ironisoivaa 

huumoria: ”KGB:ssäkö olette töissä?” 

kuljettaja kysyi ja kurtisti kulmiaan. ”Vie-

lä pahemmassa paikassa”, vastasin. ”Se 

on vähän kuin KGB, mutta vielä paljon 

salaisempi.” Yöpartio on vahva aloitus 

viisiosaiselle fantasiasarjalle. Vuonna 

2004 tehty samanniminen elokuva tun-

tuu alkuperäiseen teokseen verrattuna 

todellakin trailerilta, kuten kirjan taka-

kannessa todetaan. 

Käsikirjoittaja Vladimir Va-

siljevin kanssa kirjoitetussa Päiväpartiossa 

näkökulma vaihtuu, kun Yöpartion ri-

veistä siirrytään aidan toiselle puolelle eli 

Pimeyden palvelijoiden tajuntaan. En-

simmäisestä kirjasta tuttu noita Alisa 

Donnikova lähetetään partioiden välisen 

rajun yhteenoton jälkeen Krimille toi-

pumaan. Siellä hän rakastuu tietämättään 

ja tahtomattaan Valon palvelijaan. Kak-

sikko joutuu kaksintaisteluun, jonka seu-

raukset ulottuvat vuosikymmenten pää-

hän. 

 

Myös Päiväpartio on 

rakenteellisesti jaettu 

kolmeen osioon, 

mutta kokonaisuus 

on paljon löysempi 

kuin Yöpartiossa. Toi-

nen osa on sisällöltään muutenkin haja-

naisempi kuin edeltäjänsä: keskushenkilö 

vaihtuu tarinasta toiseen, kun päitä alkaa 
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putoilla alati kiihtyvässä tahdissa. Tarinan 

vauhti hidastuu ja tapahtumien sijasta 

keskitytään henkilöiden välisiin jännittei-

siin. Välillä tuntuu, että teoksen fokus on 

hieman hukassa. Asioita toistetaan ja 

henkilöt esitellään kerta toisensa jälkeen 

uudelleen aivan kun niihin törmättäisiin 

ensimmäistä kertaa. Tapahtumia myös 

kerrataan, vaikka on selvää, ettei Päivä-

partio toimi itsenäisenä teoksena, vaan on 

tiukasti kytköksissä Yöpartioon. 

Päiväpartiossa ikuinen hyvän 

ja pahan tematiikka saa uusia sävyjä, 

mutta ne ovat ennemmin täydennystä 

aiempaan kuin uusia oivalluksia tarjoavia. 

Parhaiten Päiväpartio onnistuu silti juuri 

näkökulmanvaihdoksessa: Pimeyden pal-

velijat eivät ole hyviä, mutta tämä on 

vain Valon palvelijoiden mielipide. Lop-

pujen lopuksi ero ei olekaan kovin suuri, 

tai onko sitä edes? 

”Joskus on niin, että ystäviä 

ei voi auttaa, ellei ensin auta vihollista. 

Siihen sinunkin on totuttava.” Näin tote-

aa Päiväpartion johtaja Zavulon Antonil-

le, joka kyseenalaistaa yhä enemmän 

oman partionsa johtoportaan päätöksiä. 

Sarja kuvaa hyvän ja pahan välistä rajan-

vetoa psykologisen tarkasti. Siksi onkin 

suoranainen ihme, että teoskaksikko sor-

tuu välillä jopa yllättävän vanhanaikaisiin 

ja stereotyyppisiin näkemyksiin. Hyvänä 

esimerkkinä on esimerkiksi seksin ku-

vaaminen. Yöpartion puhtoinen Anton 

ei edes koske rakastamaansa naista, kun 

taas Pimeyden palvelijoiden harrastama 

seksi kuvataan käyttäen täysin toisenlais-

ta rekisteriä. 

Uskottavaksi Lukjanenkon 

fantasian tekee vastavoimien dialoginen 

ja lähes arkinen kanssakäyminen. Yö- ja 

Päiväpartio ovat jatkuvasti tekemisissä ja 

välillä jopa työskentelevät toistensa kans-

sa – niiden avoimena yrityksenä on kui-

tenkin lyödä vastapuoli lopullisesti. Nä-

ennäisesti paiskataan kättä, mutta selän 

takana yritetään venyttää sääntöjä niin 

paljon kuin mahdollista. Pääasia on, ettei 

Inkvisitio, Voimien yläpuolella oleva 

toimintaelin, kiinnostu asiasta. 

Asetelma muistuttaa mielen-

kiintoisella tavalla poliittista toimintaa. 

Partiot ovat kuin kaksi valta-asemasta 

taistelevaa puoluetta. Tutulta kuulostaa 

myös se, että Pimeyden että Valon palve-

lijat yrittävät houkutella joukkoihinsa 

niitä Muihin kuuluvia, jotka eivät ole vie-

lä puoltaan valinneet. 

Tässä piileekin teossarjan 

vahvuus. Vaikka fantasiaelementtejä on, 

kirjojen perusjännitteet ja konfliktit eivät 

juuri eroa reaalitodellisuuden ilmiöistä.  

Kuten Lukjanenkon sarja osoittaa, ää-

rimmäisestä hyvästä ja pahasta on kui-

tenkin turha meuhkata, sillä niitä ei ole: 

kaikki perustuu loppujen lopuksi komp-

romisseihin ja rajankäyntiin. Mikään ei 

ole niin hyvää, ettei siinä olisi jotakin pa-

haa. On mielenkiintoista nähdä, mihin 

suuntaan sarja etenee seuraavien osien 

myötä. Pentalogian kolmas osa Sume-

retšnyi Dozor (”Hämäräpartio”) ilmestyy 

vuoden 2014 aikana. 

 

Marissa Mehr 

[palaa sisällysluetteloon] 
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