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JOHDANTO 

 

Sarjakuva on oman aikansa peili.1 Vähintään se voi kertoa tekijästään, mutta parhaimmillaan 

sarjakuvalla voi olla annettavaa laajemmallekin oman aikansa tarkastelulle, minkä vuoksi se 

voi toimia myös historiantutkimuksen lähdeaineistona. Erityisen hyvin sarjakuva sopii 

historiallisen mielikuvatutkimuksen piiriin. Sen välittämien mielikuvien tutkiminen on 

tärkeää, sillä sarjakuva saavuttaa laajat ihmismäärät päivittäin jo pelkästään sanomalehtien 

kautta, muista kanavista puhumattakaan. Tarpeeksi voimallinen sarjakuva voi jopa muokata 

lukijansa tavallisesti hitaasti muuttuvia mielikuvia. Tämä on mahdollista juuri voimakkaan 

vaikuttimen kautta.2 

 

Japanissa sarjakuvalla on ollut hyvin erilainen asema kuin länsimaissa. Myytyjen sarjakuvien 

määrät ovat olleet huomattavasti muita merkittäviä sarjakuvakulttuureja, kuten Yhdysvaltoja 

ja Ranskaa, suurempia. Syy suureen suosioon on sarjakuvan kehittymisessä 

massakulttuuriksi ja yhteistyössä muiden median muotojen kanssa.3 Vuonna 2005 koko 

Japanin aikakauslehtialan liikevaihdosta noin kuudennes, eli noin 250 miljardia jeniä, koostui 

sarjakuvajulkaisuista.4 Lisäksi japanilainen sarjakuva on ollut suosittua myös länsimaissa, 

mitä kuvaa sekin että vuonna 2010 Japani oli maailman toiseksi suurin kulttuurituotteiden 

viejä.5 Vaikka japanilaisen sarjakuvan kulutus sekä Japanissa että länsimaissa on ollut 

laskusuunnassa,6 sen saavuttamat yleisöluvut ovat yhä hyvin merkittäviä. Joka tapauksessa, 

olivat nykyiset myyntiluvut mitä tahansa, antaa sarjakuva historiallisena lähteenä viitteitä 

omasta ajastaan. 

 

Japanilaisen Hadashi no Gen7 -sarjakuvan tekijällä Nakazawa Keijillä8 (1939–2012) on 

alusta saakka ollut halu tuoda töidensä kautta esille omat kokemuksensa ja mielipiteensä 

atomipommista, elämästä sen turmelemassa Hiroshimassa sekä toiseen maailmansotaan 

                                                 
1
 Herkman 1998, 12. 

2
 Fält 2002, 8–10. 

3
 Bouissou 2010, 28–29. 

4
 Gravett 2005, 14. 

5
 Bouissou 2010, 29. 

6
 Thompson 2012. Elektroninen dokumentti. Luettu 27.6.2012. 

7
 Suora suomennos olisi 'Paljasjalkainen Gen'. Virallisen suomenkielisen laitoksen nimi on Hiroshiman poika 

(Jalava 1985, 2006). 
8
 Kirjoitan japanilaiset nimet muodossa sukunimi – etunimi, ellei kirjoittaja itse esitä nimeään etunimi edellä. 

Japanilaisten termien kirjoitusasussa noudatan Hepburnilaista systeemiä, jossa pitkänä ääntyvät vokaalit 
kirjoitetaan kirjaimen ylle laitettavan pituusmerkin avulla. Näin esimerkiksi kirjoitettu sana shōnen lausutaan 
shoonen. 
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johtaneista syistä.9 Ydinaseita ja sotaa vastustava teema on tuotu Hadashi no Genissä sekä 

visuaalisesti että sanallisesti niin vahvasti esille, että sarjakuvalla on hyvät puitteet välittää 

omaa sanomaansa lukijoilleen. Millaisen mielikuvan Hadashi no Gen välittää Hiroshiman 

atomipommin uhreista lukijoilleen ja mitkä seikat kuvan synnyn taustalla vaikuttavat? 

Hiroshiman koululautakunta on ilmoittanut kaupungin koulujen nostavan Hadashi no 

Genin oppikirjaksi osana rauhanopetuksen ohjelmaansa siten, että sitä käytettäisiin vuonna 

2013 kaikissa kaupungin kouluissa.10
 

Keskustelu vuosina 1973–1987 julkaistun sarjakuvan 

ympärillä on Japanissa parhaillaan käynnissä. Hiroshiman kaupungin on haluttu vetävän 

Hadashi no Genin pois rauhanopetuksen suunnitelmistaan, sillä sitä pidetään 

näkemykseltään liian yksipuolisena ollakseen osa todellista rauhanohjelmaa.11 Matsuen 

kaupunki puolestaan esti samankaltaisen pyynnön vuoksi koulukirjastoja antamasta Hadashi 

no Geniä jatkossa oppilaiden käsiin,12 mutta päätös peruttiin sittemmin.13 Hadashi no Geniä 

on tutkittu varsin paljon, mutta tästä huolimatta sen välittämän uhrikuvan ja sodanvastaisen 

sanoman syntyyn vaikuttaneita tekijöitä ei juuri ole tarkasteltu ennen tätä pro gradua. 

Välittyvän kuvan tuntemus on juuri nyt ajankohtaista käynnissä olevan keskustelun vuoksi. 

Japani on myös esitellyt Hadashi no Gen sarjakuvaa YK:ssa ydinaserajoituksia pohtivan 

tapaamisen yhteydessä.14 

 

Tutkimustilanne 

 

Sarjakuvan asemaan on kauan vaikuttanut siitä muodostunut kuva massa- ja 

lastenkulttuurina, minkä vuoksi sarjakuvia ei oikeastaan ole tutkittu korkeakouluissa ennen 

1980-lukua. Kuitenkin sarjakuvien tutkimiselle ylipäänsä on olemassa useita perusteita. 

Sarjakuvat ovat suosittuja, eli niillä on paljon lukijoita. Niitä on helppo levittää, eli ne 

saavuttavat lukijansa vaivattomasti. Lisäksi ne vastaavat nopeasti omana aikanaan 

tapahtuneisiin muutoksiin, eli heijastavat omaa aikaansa.15 Sarjakuvan historiaa on tutkittu 

nähdäkseni kahdesta eri näkökulmasta. Toisessa keskitytään yleisesti sarjakuvan historiaan ja 

toisessa taas johonkin tarkemmin rajattuun aiheeseen, kuten tiettyyn sarjakuvaan. Usein 

lähtökohta on ollut sarjakuvien asettama, mitä tukee se että suurin osa tutkimuksesta on 

                                                 
9
 Asai 2010, 173. Nakazawa 2004a, vi–vii. 

10
 Animenewsnetwork 2012a, luettu 24.3.2012. 

11
 Animenewsnetwork 2012b, luettu 23.7.2012. 

12
 The Asahi Shimbun 2013, luettu 21.8.2013. Hongo 2013, luettu 22.8.2013. 

13
 Animenewsnetwork 2013, luettu 27.8.2013. 

14
 United Nations A/63/135. United Nations NPT/Conf.2010/PC.II/4 

15
 Herkman 1998, 10–12. 
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sarjakuvan ammattilaisten luomaa.16 Historiantutkimuksen lähtökohdista sarjakuvia ei sen 

sijaan ole tutkittu yhtä kattavasti. Tutkimusta on olemassa, mutta esimerkiksi 

tutkimuskirjallisuutta etsiessäni apunani on ollut paljon muiden alojen tutkimusta. 

Tutkimuksen lähteen luonteen huomioon ottaen tämä on ymmärrettävää, sillä sarjakuvasta 

on toisaalta olemassa omaa tutkimustaan ja ainakin osittain sarjakuva on asetettu lähelle 

kirjallisuudentutkimusta. Oma tutkimukseni toisaalta on selkeä osa jälkimmäistä mainituista 

sarjakuvahistorioiden kahdesta pääväylästä, mutta toisaalta pyrkii myös erottautumaan tästä 

selkeämmin osaksi historiantutkimusta. 

 

Monissa Hadashi no Geniä käsittelevissä kirjoituksissa ei juuri ole syvennytty pohtimaan 

sitä, millainen merkitys sarjan luomisajankohdalla eli 1970- ja 1980-lukujen Japanilla ja sen 

keskustelu- ja ajattelumaailmalla on mahdollisesti ollut Nakazawa Keijiin ja hänen 

sarjakuvaansa. Vastaavasti näiden tekijään ja sarjakuvaan vaikuttaneiden seikkojen 

merkitystä lukijalle välittyvän kuvan muodostumisessa ei ole myöskään pohdittu. Monet 

kirjoittajista kyllä tiedostavat Hadashi no Genin vahvan mielipidevaikuttamisen, mutta eivät 

ota kovin syvällisesti kantaa siihen, missä ympäristössä ja millaisen henkilön kokemusten 

kautta sarjakuva on muotoutunut ja mikä näiden tekijöiden merkitys sarjakuvan 

muotoutumiselle on ollut. Sen sijaan enemmän huomiota on saanut Nakazawan 

sarjakuvansa kautta esittämä kritiikki eri tahoja kohtaan. Toiset teemat ovatkin olleet toisia 

tarkastellumpia, minkä vuoksi pro graduni täydentää näiden teemojen osalta aiempaa 

tutkimusta kun taas toisiin teemoihin tutkimukseni tuo Hadashi no Genin tutkimukselle 

uutta tietoa. 

 

Hyvää pohjaa pro gradulleni antaa artikkeli Barefoot Gen and ”A-Bomb Literature”: Re-

recollecting the Nuclear Experience jossa KAWAGUCHI TAKAYUKI käsittelee sarjaa kolmen 

näkökulman kautta. Hiroshiman naisuhrien, korealaisten sekä keisari-instituution kritiikin 

käsittely ovat kaikki teemoja, jotka olen myös itse nostanut esille. Kirjoittajan tarkoitus on 

osoittaa, että atomipommikirjallisuudessa ja –sarjakuvassa atomipommiin liittyvien 

kokemusten kerrontatavat ovat painottaneet tiettyjä osa-alueita, jolloin toiset aiheet ovat 

voineet jäädä kokonaan kertomatta. Kawaguchi näkee Hadashi no Genin osana tätä 

kehitystä. Esitellyt kolme teemaa toimivat esimerkkeinä aiheeseen ja ne antavat hyvän 

lähtökohdan, joiden kautta oma työni voi lähestyä ja laajentaa teemoja tuoden näin Hadashi 

no Genin tutkimukseen uutta tietoa. 

                                                 
16

 Herkman 1996, 24–25. 
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ICHIKI MASASHIN Embracing the Victimhood: A History of  A-Bomb Manga in Japan tarjoaa 

puolestaan atomipommisarjakuvan lyhyen historian lisäksi katsauksen Hiroshiman 

naisuhreihin. Ichiki osoittaa artikkelillaan, kuinka japanilainen sarjakuva on ollut 

kasvattamassa atomipommin naisuhrien, genbaku otomen, ympärille kasvanutta myyttiä. 

Kirjoitus on molemmilta osin hyödyllinen myös pro gradussani ja etenkin sen naisuhreja 

käsittelevän alaluvun osalta. 

 

JEFF ADAMSIN Documentary Graphic Novels and Social Realism on osittain Hadashi no Geniä 

käsittelevä teos, jossa pohditaan erilaisten dokumentaaristen sarjakuvien tekijöiden syitä 

kertoa kohtaamistaan yhteiskunnallisista kriiseistä juuri sarjakuvan kautta. Hadashi no 

Genin osalta oma lähdeaineistoni on kuitenkin Adamsia laajempi, sillä Adamsin julkaistessa 

oman englanninkieliseen versioon pohjautuvan työnsä vuonna 2008 oli kirjoittajalla 

saatavanaan vain neljä ensimmäistä käännettyä Hadashi no Genin osaa.17 Omassa työssäni 

olen puolestani pystynyt lähestymään Hadashi no Geniä sen kaikkien kymmenen käännetyn 

osan kautta. Myös Nakazawa Keijin omaelämäkerta on julkaistu vasta Adamsin kirjan 

ilmestymisen jälkeen englanniksi. Adamsin lähestyminen Hadashi no Geniin eroaa 

omastani, sillä hänen tekstissään pääpaino on siinä, kuinka kuvatun yhteiskunnan 

todellisuus esitetään sarjakuvassa kun taas oma painopisteeni on sarjakuvan lukijoille 

välittämissä mielikuvissa ja näiden syntyyn vaikuttaneissa tekijöissä. 

 

Hyvän katsauksen Hadashi no Geniin antaa SUSAN J. NAPIERIN artikkeli No More Words 

– Barefoot Gen, Grave of  the Fireflies, and 'Victim's History', tosin sarjakuvasta tehdyn 

animaatioelokuvan kautta. Vaikka lähdeteos ei olekaan sama kuin omassa tutkimuksessani, 

Napierilla on hyviä näkemyksiä animaation antamasta uhrikuvasta ja näiden näkemysten 

toimivuutta sarjakuvan antamissa puitteissa on syytä pohtia. Myös Napierin artikkeli 

tarkastelee Hadashi no Genissä esiteltyjä naishahmoja, mitä käytän hyväkseni omassa 

tutkimuksessani Kawaguchin artikkelin tavoin. 

 

JAQUELINE BERNDTIN ja STEFFI RICHTERIN toimittama Reading Manga: Local and 

Global Perceptions of  Japanese Comics jakautuu kolmeen osaan joista ensimmäinen keskittyy 

käsittelemään Hadashi no Geniä neljän luvun ja näkökulman kautta. Näistä neljästä luvusta 

ensimmäinen, ITŌ YŪN ja OMOTE TOMOYUKIN kirjoittama Barefoot Gen in Japan: An 

                                                 
17

 Adams 2008, 90–91. 
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Attempt at Media History, valottaa Hadashi no Genin julkaisuhistoriaa Japanissa. Muista 

luvuista vain neljäs, ŌGI FUSAMIN Barefoot Gen and MAUS: Performing the Masculine, 

Reconstructing the Mother, on kannaltani hyödyllinen sen käsitellessä Hadashi no Genin 

sukupuolikuvaa. 

 

Japanissa toisen maailmansodan jälkeen syntynyttä uhrikuvaa, ja myös tarkemmin 

atomipommien uhreja, on tarkasteltu kiitettävästi etenkin JAMES J. ORRIN teoksessa The 

Victim as Hero – Ideologies of  Peace and National Identity in Postwar Japan. Orrin teos avaa 

japanilaista uhrikuvaa sekä yhteiskunnallisesti että ideologisesti. Kirjoittaja ei käsittele 

kirjassaan Hadashi no Geniä, mutta hänen ajatuksistaan on hyötyä sen tarkasteluun 

kytkettäessä sarjakuva osaksi japanilaista ydinaseiden ja sodan vastustamisen keskustelua. 

 

Tutkimustehtävä 

 

Tutkimukseni kohteena on Nakazawa Keijin Hadashi no Gen -sarjakuvan Hiroshiman 

atomipommin uhrien ja näiden sortajien kuvaustapa. Kerronnallisesti ja visuaalisesti 

vahvana esityksenä Hadashi no Genillä on hyvät mahdollisuudet välittää lukijoilleen kuvaa 

Hiroshiman atomipommista sekä sen pudottamisen syistä ja seurauksista. Millaisen kuvan 

Hadashi no Gen välittää lukijoilleen näistä kahdesta ryhmästä ja miksi kuvaus on juuri 

sellainen? Mikä merkitys Nakazawa Keijillä itsellään on lähteen luojana ollut sen synnylle ja 

kuinka hänen henkilönsä on vaikuttanut esitettyihin asioihin? Entä onko taustalla asioita tai 

tapahtumia, jotka tekijän oman tarkoituksen ohella ovat vaikuttaneet syntyvään kuvaan? 

Historiallisen kuvatutkimuksen mukaisesti vastausta kannattaa etsiä sarjakuvan 

julkaisuvuosien 1973–1987 Japanista.18 

 

Käytän työssäni temaattista etenemistapaa, sillä se soveltuu tutkimukseen paremmin lähteen 

ja tutkimuskysymykseni luonteet huomioon ottaen. Vaikka Hadashi no Genin juoni 

eteneekin kronologisesti, on juonen oheen lisätty merkittävä määrä takaumia, joissa palataan 

vuoteen 1945. Lisäksi lähestyn omaa tutkimuskysymystäni sellaisten teemojen kautta, joiden 

käsittely lähteessä on limittynyt koko sarjan mitalle, joten tarkastelun kytkeminen ajalliseen 

järjestykseen ei olisi paras keino toimia. Työ koostuu kahdesta pääluvusta, joista 

ensimmäinen käsittelee atomipommin uhreja. Sen alaluvuissa tarkastelen aluksi uhreja 

yleisesti keskittyen sen jälkeen omissa alaluvuissaan niin lapsiin, naisiin, sotilaisiin kuin 

                                                 
18

 Fält 2002, 9–10. 
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korealaisiinkin. Toisessa luvussa tarkastelen puolestaan uhrien vaikean aseman takana olevia 

sortajia, toisin sanoen Japania ja Yhdysvaltoja. Luku on jaettu näiden kahden osapuolen 

mukaisesti kahteen alalukuun. Molempien lukujen alalukujen teemoiksi valitut aiheet 

esiintyvät Hadashi no Genissä usein ja korealaisteemaa lukuun ottamatta myös läpi sarjan 

aina sen viimeiseen, kymmenenteen osaan saakka. 

 

Tulen käyttämään tutkimuksessani japaninkielistä termiä hibakusha, jolla tarkoitetaan 

atomipommien uhreja.19 Hibakushan luokittelussa on kaksi pääryhmää, varsinaiset pommin 

uhrit sekä muut sen vaikutuksille altistuneet. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat suoraan 

pommin räjähdyksen kokeneiden kaupunkilaisten lisäksi epäsuorasti pommin vaikutuksille 

altistuneet, kuten pian räjähdyksen jälkeen saapuneet auttajat ja muut henkilöt jotka 

altistuivat radioaktiivisuudelle sekä räjähdykselle äidin kohdussa altistuneet vielä 

syntymättömät lapset. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat ne perheenjäsenet, jotka eivät olleet 

räjähdyshetkellä kaupungissa, uhrin kanssa samaan perheeseen esimerkiksi avioliiton kautta 

siirtyneet henkilöt sekä kaikkien muiden ryhmien jäsenten tulevat lapset ja lastenlapset.20 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Päälähteeni on alun perin vuosina 1973–1987 ilmestynyt osittain omaelämäkerrallinen 

sarjakuva Hadashi no Gen, johon sarjan tekijä Nakazawa Keiji on kertonut käyttäneensä 

sekä omia että toisilta kuulemiaan kokemuksia Hiroshimassa ennen ja jälkeen atomipommin 

räjähdyksen.21 Sarjan päähenkilössä Nakaoka Genissä yhdistyvät erilaiset kokemukset, joita 

Nakazawa ja muut atomipommista selvinneet hiroshimalaiset ovat kertoneet. Sarjan noin 

2600 sarjakuvasivua kattavat kahdeksan vuoden ajanjakson atomipommin pudotusvuodesta 

1945 vuoteen 1953. Tämä aika kattaa osapuilleen ensimmäisen kolmesta ajanjaksosta, joihin 

atomipommien uhrien kokemukset voidaan jakaa, eli vuodet 1945–1954. Ajanjakso käsittää 

uhrien fyysisen ja henkisen kärsimyksen kriittisimmät vuodet sekä atomipommin 

aiheuttaman tuhon ja jälleenrakennusyritykset.22 

 

Käytän lähteestäni sarjan englanninkielistä laitosta Barefoot Gen, joka on julkaistu vuosina 

2004–2009 yhdysvaltalaisen Last Gasp -kustantamon toimesta. Sarjan käännöksestä vastaa 

                                                 
19

 Totman 2005, 622. 
20

 The Committee for the Compilation of  Materials on Damage Caused by the Atomic Bombs in Hiroshima 
and Nagasaki (CCMDCABHN) 1981, 11, 393–394. 

21
 Nakazawa 2005, iii. 

22
 CCMDCABHN 1981, 454. 
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voittoa tavoittelematon Project Gen-yhteisö, joka on muodostunut tarkoituksenaan levittää 

Hadashi no Geniä sekä sen sodan ja ydinaseiden vastaista sanomaa Japanin ulkopuolelle. 

Sen jäsenet ovat japanilaisia ja yhdysvaltalaisia ja ainakin osittain sen toiminnan tuloksena 

Hadashi no Gen on käännetty useille eri kielille, esimerkiksi venäjäksi.23
 

Suomeksi sarjaa on 

julkaistu kahden osan verran nimellä Hiroshiman poika, ensin yhden osan verran vuonna 

1986 ja uudestaan vuonna 2006, kun sarjasta ilmestyi ensimmäisen osan uusintapainoksen 

ohella sarjan toinen osa. Tämän jälkeen sarjaa ei ole suomeksi tullut. 

 

Hadashi no Genin ilmestyminen japaniksi on ollut vaiheiltaan monipolvinen. Japanissa 

sarjan julkaisu jatkokertomuksena alkoi kesäkuussa 1973 Shūkan Shōnen Jump -lehden 

numerossa 25, mutta päättyi jo seuraavan vuoden syyskuussa. Tämän jälkeen sarjaa on 

julkaistu vielä kolmessa japanilaislehdessä, jotka eivät ole olleet sarjakuviin erikoistuneita. 

Lehdet ja julkaisuajat ovat Shimin syyskuusta 1975 elokuuhun 1976, Bunka hyōron 

heinäkuusta 1977 maaliskuuhun 1980 sekä Kyōiku Hyōron huhtikuusta 1982 helmikuuhun 

1987. Nämä kolme lehteä ovat kaikki vasemmistolaisia, mutta niiden näkemyksissä oli myös 

eroja. Esimerkiksi Bunka hyōron oli kahta muuta lehteä lähempänä Japanin kommunistista 

puoluetta. Sarjan koonti kymmeneen kokoomateokseen päättyi vain noin kuukausi 

lehtijulkaisun jälkeen maaliskuussa 1987. Pokkariversiolla oli vuosina 1975–1987 yhteensä 

kolme julkaisijaa, Shiminsa, Suiyōsha sekä Chōbunsha. Näistä Chōbunsha oli julkaisijana 

merkittävin. Se aloitti Hadashi no Genin pokkarijulkaisut vuonna 1975 neljällä osalla ja 

jatkoi julkaisuja jälleen vuonna 1980 Shiminsan ja Suiyōshan lopetettua julkaisun ja otti myös 

uusintapainokset niistä kolmesta pokkarista jotka kaksi muuta julkaisijaa olivat julkaisseet. 

Kolmen Hadashi no Geniä julkaisseen lehden tavoin myös Chōbunsha oli vasemmistolainen. 

Hadashi no Genin ohella sen julkaisuohjelmaan kuului vasemmistokirjoituksia ja 

opetuksellista materiaalia, ei kuitenkaan varsinaisia oppikirjoja.24 

 

Hadashi no Gen on ensimmäinen englanniksi julkaistu japanilainen sarjakuva,25 ja 

sarjakuvahistoriallisesti sen vuoksi tärkeä, vaikka sen julkaisu kokonaisuudessaan ei vielä 

ensimmäisillä kerroilla onnistunutkaan. Sarjaa käännettiin ensimmäisen kerran englanniksi 

vuonna 1976 Educomics -kustantamon toimesta,26 mutta tarvittiin vielä useita yrityksiä 

                                                 
23

 Asazuma 2008, ii–iii. Schodt 1996, 309. 
24

 Itō & Omote 2006, 22–23, 31–34. 
25

 LaMarre 2010, 281. 
26

 Couch 2010, 212. 
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ennen kuin koko sarja saatiin julkaistua englanniksi loppuun saakka vuonna 2009.27 

 

Hadashi no Gen -sarjakuvan lisäksi käytän lähteenäni Nakazawa Keijin omaelämäkertaa 

Hiroshima: The Autobiography of  Barefoot Gen by Nakazawa Keiji. Omaelämäkerrasta on 

ilmestynyt japaniksi kaksi versiota, ensimmäinen vuonna 1987 ja toinen 1995. Nakazawa on 

itse tehnyt versioiden välille muutoksia ja englanniksi teos on käännetty jälkimmäisestä 

vuonna 2010.28 Kääntäjänä on toiminut Massachusetts Amherstin yliopiston historian 

emeritusprofessori Richard H. Minear. Omaelämäkerrassaan Nakazawa keskittyy kahteen 

aiheeseen, selviytymiseen Hiroshimassa sodan jälkeisinä vuosina sekä sarjakuvauransa 

syntyyn ja kehitykseen. Pienimmissä määrin hän käsittelee myös muita aiheita, kuten 

perhettään. Varsinkin Nakazawan isä- ja äitisuhteet ovat tutkimukselleni tärkeitä ja niihin 

elämäkerta antaa hyvin lisäsyvyyttä. Englanninkielisen laitoksen loppuun on myös lisätty 

haastattelu Barefoot Gen, Japan, and I: The Hiroshima Legacy, jossa Nakazawaa on haastatellut 

Hiroshiman rauhaninstituutin puheenjohtaja Asai Motofumi. Sama haastattelu on 

luettavissa myös Japan Focusin internetsivuilta otsikolla Barefoot Gen, the Atomic Bomb and I: 

The Hiroshima Legacy. Käytän apunani myös toista, vuonna 2003 The Comics Journal -

lehdessä julkaistua Nakazawa Keijin haastattelua Keiji Nakazawa Interview, joka löytyy myös 

lehden verkkosivuilta. Haastattelun tehnyt Alan Gleason on yksi ensimmäisistä Project Gen 

-yhteisön jäsenistä. 

 

Käytän tutkimuksessani etenkin historiallisen mielikuvatutkimuksen menetelmää. On 

sanottu ettei menetelmän mahdollisuuksilla käytännössä ole rajoja, jolloin sen kautta 

lähestyttävä potentiaalinen lähdemateriaali pitää ymmärtää mahdollisimman laajassa 

mielessä,29 mikä tekee sarjakuvasta hyvän historiallisen mielikuvatutkimuksen lähteen. 

Lisäksi sarjakuvan käyttämiselle historiallisen mielikuvatutkimuksen lähdeaineistona on 

toinenkin peruste. Ihminen muodostaa maailmankuvansa perustan jo lapsuudessa, minkä 

vuoksi etenkin koulukirjoja on pidetty hyvänä historiallisen mielikuvatutkimuksen 

lähteenä.30 Samalla tavalla kuin koulukirjat, ovat sarjakuvat vaikuttaneet lasten ja nuorten 

ajatteluun heidän lukiessaan niitä. Tämän lisäksi sarjakuvat heijastavat omaa aikakauttaan ja 

                                                 
27

 Sarjan kokonaisuudessaan englanniksi julkaissut Last Gasp esimerkiksi kokeili sarjan julkaisua jo 1990-
luvulla julkaisten siitä tuolloin neljä ensimmäistä osaa. Koko Hadashi no Genin englanninkielinen 
julkaisuhistoria, ks. Sabin 2006, 39, viite 1. 

28
 Minear 2010, viii 

29
 Fält 2002, 9 

30
 Ibid, 10 
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sen sisällä virranneita arvostelmia, ideologioita ja ennakkoluuloja.31 Hadashi no Gen sopii 

näiden perusteiden lisäksi lähteeksi myös sen vuoksi, että se oli yksi ensimmäisistä 

koulukirjastoihin hyväksytyistä sarjakuvista Japanissa. Hadashi no Geniä koskevien 

kyselyjen perusteella myös näyttää siltä, että sarjaa luetaan koulukirjastoissa ahkerasti.32 

Toisin sanoen Hadashi no Gen on monien japanilaisten saatavilla juuri siinä ikävaiheessa, 

jolloin mielikuvien muodostaminen on aktiivisimmillaan. 

 

Käytettäessä sarjakuvaa lähdeaineistona tulee koko ajan pitää mielessä sen alkuperäinen 

tarkoitus. Sarjan julkaisu erilaisissa lehdissä on vaikuttanut siihen, millaisiin asioihin 

sarjakuvan lukijat ja koko yhteisö ovat kiinnittäneet huomiota, kuten Itō Yū ja Omote 

Tomoyuki huomauttavat. He korostavat että Hadashi no Geniä tarkasteltaessa tulisi sen 

sodan- ja ydinasevastaisuuden lisäksi ottaa huomioon myös sarjakuvan alkuaikojen 

ilmestyminen nuorille pojille suunnatussa sarjakuvalehdessä. Itō ja Omote siis erottavat 

Hadashi no Genissä toisistaan viihteellisen ja opetuksellisen sarjakuvan kerrokset.33 Toisin 

sanoen heidän mukaansa Nakazawan sarjakuva yhtä aikaa voidaan lukea sekä viihteenä että 

nähdä siinä syvempi, valistava tarkoitus. Tämä on historiallisen kuvatutkimuksen kannalta 

tärkeä huomio, sillä se osoittaa että Hadashi no Geniä voidaan lukea useasta erilaisesta 

näkökulmasta, jotka välittävät erilaista kuvaa. Piirrostyylistä ja julkaisukanavasta kumpuava 

viihteellisyys ei poista sarjan opetuksellista tasoa, kuten LaMarre toteaa.34 Lisäksi on 

otettava huomioon sarjakuvan kahta erilaista ilmaisukeinoa, tekstiä ja kuvaa, yhdistävä 

luonne. Sarjakuvan kokonaissanoma muodostuu näistä molemmista tekijöistä, jonka vuoksi 

pelkkä toisen tason tarkastelu olisi puutteellista. Lisäksi historiallisen mielikuvatutkimuksen 

kannalta keskittyminen lähteen luojaan on ensisijaisempaa kuin lähteessä kuvattujen 

tapahtumien ja paikkojen todenperäisyys.35 Koska kyseessä on Nakazawa Keijin tulkinta 

tapahtuneesta, olennaisinta on keskittää tarkastelu sarjakuvataiteilijaan itseensä. Hiroshima 

asettaa Hadashi no Genille tapahtumaympäristön, mutta sarjakuva on ollut suorassa 

kosketuksessa nimenomaan tekijäänsä. 

 

Historiallinen tausta 

 

Nakazawa Keiji syntyi Hiroshimassa vuonna 1939, kuusi vuotta ennen atomipommin 

                                                 
31

 Herkman 1998, 12. 
32

 Itō & Omote 2006, 34–36. 
33

 Ibid, 23. 
34

 LaMarre 2010, 266. 
35

 Fält 2002, 9–10. 
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räjähtämistä kaupungin yllä. Perheeseen kuului hänen lisäkseen kuusi muuta perheenjäsentä, 

isä, äiti, sisko sekä kolme veljeä. Perheenjäsenistä kolme, isä, sisko sekä nuorin veli, kuolivat 

atomipommin vuoksi. Lisäksi perheen äiti synnytti Nakazawan toisen siskon elokuussa 

1945 heti pommin räjähtämisen jälkeen, mutta lapsi kuoli nopeasti aliravitsemukseen.  

Nakazawan äiti itse puolestaan kärsi loppuelämänsä radioaktiivisuuden aiheuttamista 

jälkiseurauksista. Nakazawa Keiji kiinnostui sarjakuvista jo hyvin nuorena ja innostui myös 

itse niiden piirtämisestä. Koulun päättymisen jälkeen hän hakeutui töihin kylttejä ja julisteita 

maalaavaan yritykseen hankkiakseen piirtämiseen tarvittavaa osaamista. Nakazawa muutti 

Tokioon vuonna 1961, jossa hän elätti itsensä sarjakuvataiteilijan apulaisena piirtäen työajan 

ulkopuolella myös omia sarjakuviaan.36 Nakazawan ensimmäisenä atomipommisarjakuvana 

on usein pidetty toukokuussa 1968 Manga Punch –lehdessä julkaistua Kuroi ame-ni utaretea, 

mutta KAJIYA KENJI osoittaa saman vuoden helmikuussa julkaistun Chōkan Fujimin jo 

suoraan käsitelleen atomipommeja.37 Ennen Nakazawan sarjakuvia oli aihetta käsitelleiden 

sarjakuvien sävy saatu kevyemmäksi sijoittamalla sarjat useiden vuosien päähän 

atomipommin räjähtämisestä, muutamaa raunioituneeseen Hiroshimaan sijoitettua 

poikkeusta, kuten Shirato Sanpein Kieyuku shōjoa lukuun ottamatta.38 

 

Pian elokuun kuudentena ja yhdeksäntenä Hiroshimaan ja Nagasakiin pudotettujen 

atomipommien aikaansaaman tuhon jälkeen Japanin keisari ilmoitti maan antautuvan, mikä 

päätti toisen maailmansodan.39 Sodan loppuun mennessä sota oli vaatinut Japanissa 

yhteensä yli kaksi ja puoli miljoonaa kuolonuhria ja kadonnutta.40 Tästä Hiroshiman ja 

Nagasakin osuus oli välittömästi pommien pudottamisen jälkeen noin 150 000 kuolonuhria. 

Lähes saman verran ihmisiä loukkaantui. Atomipommien uhrien määrä kasvoi pommien 

pudottamista seuranneina vuosina radioaktiivisen säteilyn aiheuttamien oireiden ja 

sairauksien vuoksi. Noin 275 000 ihmistä oli kuollut joko heti pommien räjähdettyä tai 

niiden aiheuttamien jälkiseuraamusten vuoksi viisi vuotta sodan päättymisen jälkeen. 

Arviolta yhdeksänkymmentä prosenttia Hiroshiman kaupungista käytännössä katosi 

räjähdyksen ja sitä seuranneiden tulipalojen vuoksi. Kaupungin infrastruktuuri oli 

kadonnut, mikä teki haavoittuneiden pelastusyrityksistä lähes mahdottoman tehtävän vaikka 

osaavia henkilöitä olisikin selvinnyt räjähdyksestä. Myöskään muulta Japanilta ei juuri apua 

                                                 
36

 Nakazawa 2010, xxiii–xvi, 3. 143, 134–135, 108–110, 125–126. 
37

 Kajiya 2010, 255–256. 
38

 Ichiki 2011, 37, 50–52. Kajiya 2010, 182. 
39

 Rotter 2008, 1–2. 
40

 Totman 2005, 444. 
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ollut saatavissa, sillä aiheutunut tuho ylitti viranomaisten valmiusasteen moninkertaisesti.41 

 

Sodan jälkeen Japani miehitettiin. Virallisesti miehityksestä vastasivat liittoutuneet, mutta 

käytännössä Yhdysvallat hoiti miehityksen. Miehitysjoukkojen johdossa oli kenraali Douglas 

MacArthur sekä Supreme Commander of  Allied Powers (SCAP), jonka kautta kenraali 

MacArthur johtajuutensa hoiti. Miehityshallinnon toiminta Japanissa oli muodoltaan 

epäsuoraa ja toimintaa hoidettiin japanilaisviranomaisten kautta pitkälti vanhojen 

rakenteiden puitteissa.42 Kenties kaikkein keskeisin miehityshallinnon Japanilta vaatima 

uudistus oli uusi perustuslaki, joka astui voimaan vuonna 1947. Siinä esimerkiksi 

määriteltiin keisarin uusi asema maan symbolisena johtajana ensimmäisessä artiklassa sekä 

valtion sotilaallinen luonne artiklassa numero yhdeksän.43 Miehityskausi päättyi virallisesti 

San Franciscon rauhansopimuksen voimaan astumiseen vuonna 1952. Samaan aikaan 

rauhansopimusneuvottelujen kanssa Japani ja Yhdysvallat neuvottelivat myös 

turvallisuussopimuksesta, jonka mukaisesti Japani salli alueellaan yhdysvaltalaiset 

sotilastukikohdat.44 Lisäksi turvallisuussopimus sisälsi ajatuksen Japanin omien 

puolustusmahdollisuuksien kasvattamisesta miehityskauden jälkeen.45 Miehityskauden 

päättyessä Japanin kansalliset poliisijoukot käsittivät 110 000 miestä. Vuonna 1954 joukot 

nimettiin uudelleen Japanin itsepuolustusjoukoiksi. Sisäpoliittisesti toimet kohtasivat 

kritiikkiä niin kansallismielisempien kuin toisaalta vasemmistopoliitikkojenkin taholta. 

Japanin kansa taas oli aiheen suhteen epävarmalla kannalla.46 

 

Korean niemimaan Japani oli miehittänyt ja liittänyt itseensä vuonna 1910 ja miehitys jatkui 

toisen maailmansodan loppuun saakka. Parista miljoonasta Japaniin miehityksen aikana 

saapuneesta korealaisesta noin 600 000 jäi Japaniin ja teki korealaisista merkittävän 

vähemmistön myös sodanjälkeisillä vuosikymmenillä. Joidenkin kohdalla paluu heti sodan 

jälkeen ei ollut mahdollista, minkä lisäksi vuonna 1950 alkanut Korean sota teki tilanteen 

niemimaalla sekavaksi ja ehkäisi myös paluumuuttoa. Imperialistisessa Japanissa korealaisille 

oli myönnetty samoja oikeuksia kuin japanilaisillekin, esimerkiksi korealaismiehet saivat 

äänestää japanilaismiesten tavoin. Maailmansodan jälkeen tilanne kuitenkin muuttui ja 

korealaisten oikeuksia vähennettiin. Korealaiset menettivät oikeutensa Japanin 

                                                 
41
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42

 Totman 2005, 453. 
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kansalaisuuteen. Etelä-Korean ja Japanin välillä 1960-luvun puolivälissä avatut 

diplomaattiset suhteet vihdoin paransivat Japanin korealaisten asemaa tarjoamalla näille 

oikeuden pysyvään oleskeluun maassa.47 Sodanjälkeisessä Japanissa korealaiset käytännössä 

rajattiin japanilaisen kansanryhmän ulkopuolelle, mikä on usein nähty jatkumona siitä 

Japanin valtion ajamasta politiikasta, joka oli vallalla kolonialistisella ajalla.48 Vaikka 

korealaiset hyötyivätkin 1970- ja 1980-luvuilla Japanin taloudellisesta noususta, joutuivat he 

yhä kohtaamaan syrjintää esimerkiksi ammatillisissa ja koulutuksellisissa asioissa. Lisäksi 

heille asetettiin rajoituksia ulkomaille matkustamisessa.49 

 

Keisari Hirohiton merkityksestä ja asemasta toisessa maailmansodassa sekä Japanin 

johtamisessa sotaan on keskusteltu jo useamman vuosikymmenen ajan. Hirohiton kuolema 

vuonna 1989 nosti kysymyksen uudelleen pinnalle 1990-luvulla. Virallisesti Hirohitosta on 

sodan jälkeen luotu kuva pasifistina, joka joutui sotilastahojen vetämänä mukaan sotaan 

symbolisena johtajana.50 Sodan jälkeinen uusi perustuslaki ei enää antanut keisarille 

poliittista valtaa, vaan määritteli hänet valtion ja kansallisen yhtenäisyyden symboliksi. 

Ennen keisarin uuden symbolisen ja pasifistisen roolin luomista oli keskusteltu tämän 

mahdollisesta syyllistymisestä sotarikoksiin, mutta miehityshallinto näki tavoitteidensa 

täyttyvän paremmin, mikäli keisaria ei syytetä. Keisari-instituutio säilyi Japanissa samoin 

kuin Hirohito säilyi keisarina.51 Soraääniä keisaria ja koko tähän liittyvää instituutiota 

kohtaan on esiintynyt Japanissa vaatien keisariuden lakkauttamista enemmistön 

japanilaisista kuitenkin hyväksyessä sen. Keisarikuvan muutos Hirohiton keisarikauden 

sodanjälkeisiltä vuosilta voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmäinen, vuodet 1945–1960 

käsittävä jakso, on kausi, jolloin keisari-instituution militaristinen luonne muuttui 

rauhanomaiseksi ja epäpoliittiseksi. Toisen jakson, 1960–1975, aikana keisari perheineen 

kuvattiin perheen malliesimerkkinä kansalle. Viimeinen kausi vuodesta 1975 Hirohiton 

kuolemaan 1989 voidaan nähdä aikana, jolloin keisari katsottiin valtion pääksi ja korkealle 

tavallisen kansan yläpuolelle, eli keisarin kansasta etäännyttämisen kaudeksi.52 

 

Atomipommin pudottamista seuranneena vuosikymmenenä pyrkimykset uhrien 

auttamiseksi jäivät vähäisiksi. Hiroshiman viranomaiset yrittivät helpottaa uhrien tilaa jonkin 
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verran, mutta olot eivät juuri parantuneet. Yhdysvallat puolestaan tarjosi vain hyvin vähäistä 

lääketieteellistä hoitoa Atomic Bomb Casualty Comissionin kautta. Lähinnä ABCC keskittyi 

tutkimaan radioaktiivisuuden aiheuttamia poikkeamia sekä kuolleiden että eloonjääneiden 

kehoissa. Yhdysvaltojen vähäisen avuntarjoamisen taustalla oli luultavasti pelko siitä, että 

uhrien auttaminen olisi voitu ymmärtää merkkinä atomipommien käyttämisen 

vääryydestä.53 Hiroshiman jälleenrakentaminen alkoi hyvin pian kaupungin tuhon jälkeen, 

sekä virallisien suunnitelmien että kaupunkilaisten omien aloitteiden mukaisesti. Ajatus 

Hiroshimasta ”rauhan kaupunkina” eteni nopeasti vuoden 1949 aikana ja se sai kenraali 

MacArthurin tuen, jolloin lainsäädäntö Hiroshiman kehittämisestä rauhan kaupungiksi 

saatiin hyväksytyksi vielä saman vuoden aikana. Aiemmin Hiroshiman hakiessa tukea 

kaupungin jälleenrakentamiselle oli avun antaminen torjuttu, mutta mielikuva Hiroshimasta 

rauhan kaupunkina ydinpommin tuhoaman kaupungin sijaan sopi miehityshallinnon 

tarpeisiin, joten ajatukseen suostuttiin.54 

 

Ydinaseiden, ja jossain määrin myös ydinvoiman, vastustus alkoi Japanissa vasta vuonna 

1954 sen jälkeen kun Bikinin atollilla testatusta ydinaseesta johtuneet jälkiseuraukset 

tappoivat japanilaisen kalastusaluksen miehistön jäsenen. Ennen yhdysvaltalaismiehittäjien 

saapumista pommien tuhoja Hiroshimassa ja Nagasakissa ehdittiin jonkin verran kuvailla 

japanilaismediassa. Ensimmäinen kuvaus tuhoista oli Asahi Shimbun -sanomalehdessä 23. 

päivä elokuuta.55 Ydinaseiden vastustuksen leviäminen tuoreeltaan pommien pudottamisen 

jälkeen ei kuitenkaan ollut mahdollista, sillä tietojen levittäminen ennen San Franciscon 

rauhansopimuksen voimaan astumista vuonna 1952 oli kielletty miehitysviranomaisten 

toimesta. Ensimmäiset valokuvat Hiroshimasta ja Nagasakista julkaistiin japanilaismediassa 

saman vuoden elokuussa.56 

 

Elokuussa 1955 Hiroshimassa järjestettiin atomi- ja vetyaseiden vastainen konferenssi, jossa 

hibakushalla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan 

ydinpommeista ja niiden aikaan saamista tuhoista. Samalla tapahtuma oli suurelle yleisölle 

ensimmäinen kerta kun he pystyivät kuulemaan pommien uhrien kokemuksia. Ydinpommin 

uhrien vaatimukset heidän kohtelunsa parantamisesta kiihtyivät seuranneina vuosina. 

Vuonna 1956 Japanin ydin- ja vetyaseiden uhrien erilaiset ryhmittymät yhdistyivät 
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suuremmaksi kokonaisuudeksi, Hidankyoksi.57 Kun Japanissa 1950-luvun puolivälistä alkaen 

yleistyi kuva kansasta atomipommien uhrina, samalla ikään kuin hyväksyttiin sanattomasti 

hibakushan pyrkimykset saada kärsimyksilleen korvauksia. Poliittisesti asiaa kannatti etenkin 

sosialistijohtoinen oppositio. Sosialistien ja eri oikeusasteiden avulla hibakusha hiljalleen 

saikin asiaansa eteenpäin. Ajatus valtiosta moraalisen vastuun kantajana valtion sotaan 

johtamisen vuoksi sai yhä enemmän huomiota.58 Vuosina 1957 ja 1968 Japanin lainsäädäntö 

saikin lisäykset hibakushan terveydenhoidosta ja tietyissä tapauksissa terveydenhoitoon 

liittyvistä korvauksista. Näiden valtion taholta tulleiden myönnytysten lisäksi 

atomipommien uhrit kuitenkin halusivat myös muita korvauksia kärsimyksilleen sekä 

vaativat lakiin esitystä, jossa valtionjohdon vastuu tapahtumista myönnettäisiin. Näihin 

vaatimuksiin ei kuitenkaan enää suostuttu, vaan vuonna 1980 terveysministeriö totesi 

raportissaan että kaikkien japanilaisten tuli kestää sota-ajan uhraukset tasavertaisesti. Tämä 

toteamus yhdessä Tokion piirioikeuden vuoden 1963 päätöksen kanssa sulki hibakushalta 

mahdollisuudet hakea oikeudellista hyvitystä.59 

 

Miehityshallinnon vuosina yhdysvaltalaiset valvoivat kaikkia japanilaisia viestinnän ja 

taiteellisen ilmaisun välineitä sen varalta ettei niiden kautta esitettäisi ja levitettäisi 

Yhdysvalloille haitallisia ajatuksia. Miehityshallinto myös ohjasi medioiden esittämistapoja. 

Esimerkiksi elokuvien kohdalla maininnat atomipommista eivät olleet täysin kiellettyjä, 

mikäli niiden sävy oli oikea. Atomipommien käyttö tuli esittää siten, että esityksissä 

painotettiin pommien käytön säästäneen paljon ihmishenkiä sekä siten ettei Yhdysvalloilla 

ollut ollut muuta vaihtoehtoa kuin käyttää asetta.60  Elokuvissa atomipommeja käsiteltiin jo 

Yhdysvaltain miehityshallinnon aikana 1945–1952, tosin tiukkojen ehtojen alaisina. 

Yhdysvallat pelkäsi tuohon aikaan atomipommien esittämisen nostattavan kritiikkiä sitä 

itseään vastaan, joten miehityshallinnolle oli tärkeää valvoa esitysten äänensävyjä. Kuitenkin 

jo vuonna 1949 Japanissa julkaistiin kirja Nagasaki no kane ja sen elokuvaversio seuraavana 

vuonna. Huolimatta miehityshallinnon sensuurista tiettyjä teoksia saatiin julkaistua vaikka 

ne olivatkin aluksi aiheuttaneet huolta viranomaisissa. HIRANO esittää tämän syyksi 

mediahistorioitsija Matsura Sozon ajatuksen, jonka mukaan Yhdysvallat olisi jonkin verran 

lieventänyt sensuuriaan vuonna 1949, sillä tuolloin tieto Neuvostoliiton ydinaseesta tuli 

julkiseen tietoon. Yhdysvallat siis ymmärsi tuolloin, ettei täysi sensuuri ydinaseita kohtaan 
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ollut enää järkevää. Tilalle nousi Yhdysvaltain ajamana ajatus siitä, että heidän käyttämänään 

ydinaseiden tarkoitus oli edistää rauhaa.61
 

 

Ensimmäiseksi toista maailmansotaa käsitteleväksi japanilaiseksi sarjakuvaksi on sanottu 

Himoto Taron miehitysaikana tekemää, mutta sensuurin vuoksi vasta vuonna 1957 

julkaistua Senjō shiirizua. Muu media oli ottanut sodan käsittelyynsä jo aiemmin, mutta 

sarjakuva seurasi perässä vasta 1950-luvun toisella puoliskolla. Syinä sarjakuvan myöhäiseen 

heräämiseen aiheeseen on nähty niin sarjakuvan tuolloisessa painottumisessa lasten 

viihteeksi, japanilaisten haluttomuudessa käsitellä menneisyyttään sekä ylipäänsä toisia 

aiheita, kuten tiedettä ja teknologiaa, kohtaan yleisesti tunnetussa suuremmassa 

vetovoimassa. Kun sotaa käsittelevä sarjakuva sitten yleistyi, oli sen lähestymistapa sotaan 

positiivinen. Tilanne muuttui 1960-luvun lopulla jatkuen 1970-luvulle. Muutoksen myötä 

sotaa alettiin lähestyä yhä enemmän sodan moraalin ja poliittisten monitulkintaisuuksien 

kautta. Esille nousseita teemoja olivat esimerkiksi atomipommi, siviileihin kohdistuneet 

ilmapommitukset, yhdysvaltalaisten natsisminvastainen kamppailu Euroopassa sekä 

sotavankien kohtelu. Muutos ei syntynyt tyhjästä, vaan jo ennen 1960-luvun loppua joitakin 

sotaa kriittisesti katsovia sarjakuvia oli Japanissa julkaistu. Aiempi positiivinen näkökanta 

sotaan ei sekään kadonnut kokonaan painopisteen vaihtuessa, vaan säilyi 1970-luvullakin.62 

 

Atomipommikirjallisuus, jonka osaksi Hadashi no Gen voidaan laskea riippuen erosta joka 

kirjallisuuden ja sarjakuvan välille halutaan kulloinkin rakentaa, esiintyi terminä 

ensimmäisen kerran jo 1940- ja 1950-luvuilla, mutta omaksi kirjallisuudenlajikseen se 

tunnustettiin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa.63 Atomipommien lisäksi käsiteltyjä teemoja 

olivat esimerkiksi kylmän sodan jännitteet, ydinasetestaukset, Yhdysvaltojen ulkopolitiikka, 

imperialistisen Japanin moittimine sekä toisaalta Japanin asema sodan ja länsimaiden siihen 

kohdistaman väkivallan uhreina.64 Japanilaisessa sarjakuvassa atomipommi esiintyy 

mainintana ensimmäisen kerran vuonna 1951 julkaistun Pikadon Nii-san -sarjan nimessä. 

Yhteiskunnallisena uhkana atomipommi esitetään sarjakuvan kautta ensimmäisen kerran 

vuonna 1954 julkaistussa Bikini: Shinohai -sarjassa. Kuitenkin vasta Hadashi no Genin 

alkaminen 1970-luvulla synnytti ajatuksen atomipommisarjakuvasta aivan omana 

lajityyppinään. Ichiki jakaa atomipommisarjakuvien ilmestymisen vuosina 1945–2010 
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neljään ryhmään sen mukaan, millaiset virtaukset aiheen käsittelyssä olivat kulloinkin 

pinnalla. Hadashi no Genin alkaminen Shūkan Shōnen Jumpissa vuonna 1973 aloitti Ichikin 

jaksotuksen mukaan kolmannen ryhmän. Kahdessa, vuosien 1945–1954 ja 1954–1973 

ryhmissä, julkaistiin ennen Hadashi no Geniä runsaat viisikymmentä sarjakuvaa, jotka 

tavalla tai toisella ovat liitettävissä atomipommiin.65 
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1. ATOMIPOMMIN MONET UHRIT 

 

Sarjakuva rakentuu kahdesta toisiinsa kytköksissä olevasta samanaikaisesta elementistä, 

kuvasta ja sanasta, joiden yhteys sarjakuvissa on tavallisesti vuorotteleva. Tämä tarkoittaa 

sitä, että sarjakuvien merkitykset rakentuvat molempien tasojen yhteisvaikutuksesta. Joissain 

tapauksissa kahden elementin välinen suhde voi sarjakuvassa myös vaihdella siten, että 

teksti saa kuvia enemmän merkitystä sekä toisinpäin. Kaikilla kolmella tavalla tarina kulkee 

eteenpäin ja samalla se välittää sanomaansa lukijoille. Erään ajatuksen mukaan sarjakuvien 

henkilöhahmot ovat lukijan tekstistä löytämien vihjeiden perusteella kokoamia rakennelmia. 

Hyvä tapa tarkastella sarjakuvahahmoja on kiinnittää huomiota niiden kärjistettyihin 

piirteisiin, sillä tavallisesti hahmot ovat tiettyjen piirteiden varaan tehtyjä pelkistyksiä. 

Hahmojen välisten vastakkainasettelujen kautta puolestaan voidaan päästä käsiksi 

tutkittavan sarjakuvan merkitysmaailmoihin. Tavallisimpia vastakkainasettelun pareja ovat 

esimerkiksi mies ja nainen, hyvä ja paha sekä sankari ja roisto.66 Hadashi no Genin 

välittämää uhrikuvaa voidaan tarkastella kahdella tavalla. Toisaalta uhrit välittävät tietynlaista 

kuvaa kokonaisuutena, mutta samaan aikaan erilaiset ryhmät myös välittävät kuvaa, joka voi 

poiketa muiden ryhmien kuvasta. Näiden vastinparien kautta Nakazawan ajatus 

atomipommin uhreista tarkentuu ja koskee erilaisia ryhmiä erilaisilla tavoilla. 

 

1.1. Sarjakuvalla syrjintää vastaan 

 

Hadashi no Genin sisäinen aikajana tarjoaa kaksi tapaa kurjien olojen sekä erilaisten 

ihmiskohtaloiden esittämiseen. Sarjan alussa, kun pommin räjähtämisestä ei ole kulunut 

paljoakaan aikaa, riittävät sarjan reaaliajassa esitetyt asiat osoittamaan lukijalle uhrien 

kokemuksia. Kun sarjakuvan sisäinen aika etenee kauemmas, esitellään uhrien kokemuksia 

takauma- ja muistelmajaksojen kautta. Hyvä molempia keinoja yhdistävä esimerkkikohtaus 

on Genin ensitapaaminen tulevan ystävänsä Natsuen kanssa. Gen huomaa tytön 

ensimmäisen kerran tämän vaeltaessa Hiroshiman raunioissa palaneen ruumiin luota toiselle 

etsien äitiään vain hampaiden kultapaikat jäljellä olevana tuntomerkkinään. Tämä sarjakuvan 

nykyhetkessä tapahtuva kohtaus jatkuu takaumalla, jossa Natsue kertoo Genille aiemmista 
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kokemuksistaan.67 Kaikkiaan Hadashi no Genissä on kahdeksantoista yli sivun mittaista 

takaumaa tai muistelmaa, joista pisimmän pituus on noin kaksikymmentäkolme sivua. 

Yhteensä takaumajaksoille kertyy koko sarjassa pituutta noin satakaksikymmentäviisi sivua, 

mikä on noin puolet yhden kokoomapokkarin mitasta.68 Keskeinen keino Nakazawa Keijille 

välittää sarjakuvansa sanomaa on näiden takauma- ja muistelukohtausten käyttö. 

 

HERKMAN määrittää takauman kertomukseksi, joka on tapahtunut sarjakuvassa esillä 

olevaa tarinaa aiemmin.69 Takauma ja muistelma eivät siis ole sama asia, sillä erotuksena 

takaumiin Hadashi no Genin muistelmakohtauksissa kerrataan tapahtumia, jotka on esitetty 

lukijalle jo aiemmin. Takaumat ja muistelut voidaan niiden eroista huolimatta käsitellä tässä 

yhtä aikaa, sillä niiden merkitys välittyvän kuvan kannalta on sama. Yleisin Hadashi no 

Genin takaumien ja muistelmien aihe ovat hahmojen omat kokemukset pian atomipommin 

räjähtämisen jälkeen. Palaamalla tähän aiheeseen yhä uudestaan Nakazawa esittää Hadashi 

no Genin kautta uhrien kokemuksia ja tuntemuksia atomipommista, sekä omaa sanomaansa 

atomipommin kaltaisen aseen vaarallisuudesta. Nekin harvat takaumat, jotka eivät liity 

atomipommiin, syventävät tätä jälkimmäistä sanomaa laajentamalla sen yleisesti sotaan 

liittyviin kokemuksiin. Näin Nakazawa toimii esimerkiksi kamikazepilotti Kumain tarinassa, 

jossa kerrotaan, kuinka yliopisto-opiskelijasta tehtiin yksi lukuisista ilmavoimien 

itsemurhalentäjistä.70 Käyttämällä usein näitä takauma- ja muistelukohtauksia, joiden sisältö 

on samansuuntainen, Nakazawa käyttää toistoa, joka on yksi mielipiteenmuokkaamisen 

tekniikoista. Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että toimivan ja tarpeeksi usein toteutetun 

toiston päätteeksi kohde, eli tässä tapauksessa lukija, on vakuutettu sanoman sisällön 

paikkansapitävyydestä.71 Muita Hadashi no Genissä esiintyviä hyvin toistoa osoittavia 

esimerkkejä ovat hahmojen tapa syyttää usein keisaria ahdingostaan, sekä uhrien runneltuja 

kehoja kuvaavat lukuisat ruudut.72 

 

Nakazawa Keijin Hadashi no Genissä käyttämä kerrontatapa ei juuri anna kuvalle 

mahdollisuuksia kertoa tarinaa yksinään. Tekstin, jonka takana on Nakazawan oma ääni, 

merkitys on sarjassa vahva. Kuitenkin tekstin jatkuvasta läsnäolosta huolimatta kuvituksella 

on tärkeä rooli Nakazawan sanoman ja Hadashi no Genin uhrikuvan välittämisessä, sillä 
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uhrien kuvaus tapahtuu kuvituksen kautta. Nakazawan sarjakuvassa kuvitus antaa lukijalle 

selkeimmän kosketuksen erityisesti uhrien fyysisiin vammoihin. Teksti sen sijaan kertoo sen 

merkityksen, jonka Nakazawa on uhreille tarkoittanut. Palovesisammiosta helpotusta 

hakeneiden sisarusten pahoin palaneet ruumiit, kuolemassaan lapsiaan sylissä pitelevä äiti, 

Nakaoka Genin elävältä palavat sisarukset sekä lasinsirpaleiden peittämät ihmiset ovat 

esimerkkejä73 Hadashi no Genin kuvallisesta tavasta esittää atomipommin kuolonuhreja. (ks. 

kuva 1.) Sarjakuvan vahvaa kuvallista esittämistä voidaan pitää lukijoidensa mielikuvia 

muokkaavana tekijänä. Siviiliuhrien esittäminen oli yleistynyt japanilaisessa sotasarjakuvassa 

hieman ennen Hadashi no Genin alkamista, 1960-luvun lopulla, missä Nakazawan oma 

asema oli ollut jo tuolloin vahva.74 

 

Mikä tarkoitus Hadashi no Genistä välittyvän uhrikuvan takana piilee? Nakazawa haluaa 

sekä tekstinsä että kuviensa kautta välittää lukijoidensa tietoisuuteen sen seikan, että 

hibakushaan kuuluvatkin ovat vain ihmisiä joita ei tarvitse karttaa. Nakazawa siis yrittää 

Hadashi no Genin kautta oikaista uhreihin liittyneitä huhuja ja pelkoja. Syrjiminen saa 

Hadashi no Genissä joitakin suoria ilmenemismuotoja, joista tärkeimmät esimerkit koskevat 

Genin ystävien Natsuen ja Katsukon ulkonäköön liittyvään syrjintään.75 Suoraa esittämistä 

huomattavasti keskeisempää sen sijaan on Hadashi no Genistä kokonaisuutena välittyvä 

tendenssi, joka lukijalle välittyy. Jo pelkästään esittelemällä hibakushan kokemuksia 

atomipommin jälkeisessä Hiroshimassa hän tulee esittäneeksi ennakkoluuloista poikkeavaa 

näkemystä. Omaelämäkerrassaan Nakazawa kertoo kohdanneensa Tokiossa syrjintää ja 

pelkoa, sillä ihmiset luulivat atomipommin uhrien levittävän radioaktiivisuutta.76 Samanlaista  

pelkoa hän esittelee myös Hadashi no Genissä.77 Nakazawa ei ollut ainoa syrjintää kokenut 

atomipommin uhri. Vuonna 1965 toteutetussa kyselytutkimuksessa 2.2. prosenttia 

vastanneista atomipommien uhreista ilmoitti kokeneensa ”haitallista syrjintää”, kun vuonna 

1975 toteutettu vastaava kysely paljasti luvun olevan 2 prosenttia. Työnhaussa syrjintää 

koettiin havaitun enemmän, sillä vuonna 1965 työnhaussa koettua syrjintää ilmoitti 

kokeneensa 6.2. prosenttia vastanneista.78 Nakazawan omat Tokion kokemukset vielä pari 
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Kuva 1. Sotilas ja Gen tarkastelevat atomipommin uhreja pian räjähdyksen jälkeen. Sarjakuvan 

englanninkielinen laitos on peilattu, joten kaikki pro gradussa esiintyvät kuvat luetaan vasemmalta oikealle. 

 

 

vuosikymmentä sodan loppumisen jälkeen esiintyneestä syrjinnästä ovat olleet tärkeä 

motiivi Nakazawalle pyrkiä sarjakuvansa kautta välittämään oikaisuviestiä. Esittelemällä 

atomipommin uhrit tavallisina, joskin kovia kokeneina ihmisinä, osoittaa sarjakuva, ettei 

uhrien syrjimiselle ollut perusteita. 

 

Muitakin syitä hibakushasta kokonaisuutena välittyvälle kuvalle on. Yhdysvaltojen miehitettyä 

Japanin asetettiin maahan sensuuri, joka esti atomipommeja ja niiden uhreja koskevien 

tietojen levittämisen. Vasta yli kolmen vuoden kuluttua Hiroshiman ja Nagasakin 

atomipommeista alkoivat miehitysviranomaiset höllentää sensuuriaan ja vasta kaksi 

kuukautta ennen miehitysajan päättymistä vuonna 1952 saivat japanilaiset itse vapaasti alkaa 

tutkia atomipommin aiheuttamia vammoja.79 Nakazawa mainitsee tästä sarjakuvassaan 

pariin otteeseen80 kuin kertoakseen, ettei häntä saada enää pysymään hiljaa. Tärkein syy 

Nakazawalle tehdä sarjakuvansa näyttäisi kuitenkin olleen Japanissa Hadashi no Genin 

tekoaikana vahvoilla ollut käsitys koko kansakunnasta uhrina. Tultaessa 1960-luvulle 

japanilaiset olivat alkaneet nähdä itsensä kansakuntana sodan, ja siis myös ydinaseiden, 

uhreina usein sivuuttaen ne syyt, miksi tähän tilanteeseen oli päädytty. Japanilaisten rooli 
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sortajina alkoi saada enemmän näkyvyyttä 1970- ja 1980-luvuilla, mutta tästä huolimatta 

uhrin asema oli iskostunut lujasti kiinni moniin populaarikulttuurin muotoihin.81 Tuomalla 

vahvasti esille Japanin oman osallisuuden sodan vääryyksiin, vastustaa Nakazawa tätä 

ajattelutapaa. 

 

Esitetyt syyt Hadashi no Genistä välittyvälle uhrikuvalle koskevat yleisesti kaikkia erilaisia 

uhrien osaryhmiä, joihin heidät Nakazawan esityksen mukaisesti voidaan jakaa. Tämän 

perusteella voidaan esittää olettamus, ettei Nakazawa Keiji tehnyt eroa hibakushaan 

kuuluvien välillä, vaan että hänelle kaikki ihmiset olivat uhreja muihin mahdollisiin 

piirteisiin katsomatta. Paras yksittäinen ihmisryhmä, jonka kautta lähestyä Hadashi no 

Genin välittämää kaikkien ihmisten niin sanottua tasa-arvoista kuuluvuutta hibakushaan, 

ovat aikuiset miehet. Kaikkein selkeimmin uhreja tässä ryhmässä ovat taiteilijat, joita 

Hadashi no Genissä esiintyy useita.82 Toisaalta taas juuri aikuisten miesten joukossa 

esiintyvät myös ne atomipommin uhrit, jotka sarjakuvassa esitetään näiden uhriasemasta 

huolimatta negatiivisessa valossa. Uhrikuvan kannalta tärkeää on siis huomata 

miessukupuolesta välittyvän kuvan vivahteikkuus. Miesten toimintamahdollisuudet ovat 

Hadashi no Genissä laajat huolimatta näiden asemasta osana hibakushaa. Tämä 

vivahteikkuus mahdollistaa miesten kuulumisen sekä uhreihin että toiseen ryhmään, 

sortajiin. Kokonaisuhrikuvan hahmottamisen kannalta on kuitenkin hyvä tarkastella eri 

ryhmiä tarkemmin, sillä kaikesta huolimatta toiset uhreista ovat Nakazawalle enemmän niin 

sanotusti todellisia uhreja. 

 

1.2. Lapset toivona paremmasta tulevaisuudesta 

 

Hahmot ovat sarjakuvan tapa viedä tarinaa eteenpäin.83 Hadashi no Genissä tärkein 

hahmoryhmä ovat lapset. Lasten kautta Hadashi no Genin välittämää uhrikuvaa voidaan 

tarkastella yhtaikaa sekä näiden omasta näkökulmasta että takaumajaksojen 

kerrontateknisten merkitysten kautta, sillä lapset ovat kautta sarjan eri tasojen sen tärkein 

hahmoryhmä. Nakaoka Genin ja tämän läheisimmän ystävän, Ryūtan, ohella tavataan 

monia muitakin keskeisiä lapsihahmoja, kuten Genin kaksi veljeä ja joukko Genin ja Ryūtan 

ystäviä. Näiden keskeisten hahmojen lisäksi mukana on myös lapsia, joiden tehtävä on 

esiintyä sarjassa vain tietyn jakson verran. Lapsihahmojen kaarti on laaja ja sarja esittelee 
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edetessään lukuisan joukon lapsia, joiden tehtävä ja merkitys uhrikuvan välittämisessä 

vaihtelevat. Eri hahmojen kautta Gen saa kuulla muiden Hiroshiman asukkaiden 

kokemuksista räjähdyksen jälkeisessä kaupungissa. Sama koskee myös sarjakuvan lukijaa, 

joka päähenkilön välityksellä seuraa tapahtumia. Esimerkiksi sarjan yhdeksännessä osassa 

Genin työtoveri Kurosaki kertoo omia kokemuksiaan atomipommista ja elämästä 

tuhoutuneessa kaupungissa.84 Vaikka sarjassa eletään tuossa vaiheessa jo 1950-lukua ja 

Korean sodan aikaa, voidaan kertomuksen kautta palata yhteen Hadashi no Genin 

tärkeimmistä teemoista, uhrien kokemiin vääryyksiin. Kurosakin kaltaiset sivuhahmot eivät 

varsinaisesti vie Genin tai tämän perheen ja läheisimpien ystävien tarinoita eteenpäin. 

Näiden hahmojen tärkein merkitys sarjalle on niiden tarjoama kurjuuden esiin nostaminen. 

Heidän kauttaan Hadashi no Genin uhrikuva välittyy lukijalle selkeimmin. Useilla 

lapsihahmoilla on myös sarjakuvan kerronnan kannalta merkitystä, sillä lukijan 

näkökulmasta on uskottavampaa, mikäli kaikki esitetyt vastoinkäymiset eivät kasaudu 

pelkästään Genin ja Ryūtan harteille. Mitä uskottavampi Hadashi no Genin tarina on, sitä 

paremmat mahdollisuudet sillä on välittää sarjan uhrikuvaa ja Nakazawan sanomaa. 

 

Hadashi no Genissä esiintyy useita hibakushaan kuuluvia hahmoja. Sarjan päähenkilö 

Nakaoka Gen ei kuitenkaan täysin asetu tähän uhrin rooliin, vaan jättää tämän muille 

hahmoille. Gen on uhri termin kirjallisen määritelmän valossa samalla tavalla kuin muutkin, 

sillä onhan hänkin kokenut kotikaupunkinsa tuhon ja kokenut suuria menetyksiä. Sen sijaan 

sarjakuvan sisäisen tarkastelun kautta Gen ei ole uhri, tai ainakaan hän ei ole ainoastaan sitä. 

Hyvä esimerkki Genin tavasta suhtautua eteen tuleviin vaikeuksiin on sarjan ensimmäisessä 

osassa, jossa Gen menettää kolme perheenjäsentään. Isä Daikichi, pikkuveli Shinji ja 

isosisko Eiko menehtyvät atomipommin aiheuttamassa tulipalossa, joka tuhoaa perheen 

kodin kuten muunkin Hiroshiman. Gen todistaa perheenjäsentensä elävältä palamista ja on 

tästä kauhuissaan, mutta pitää myös päänsä kylmänä ja yrittää saada äitinsä jättämään 

palavan talon aivan kuten raunioista huutava isä haluaisi.85 Tämä kohtaus on ensimmäinen 

Genin kokemista menetyksistä, joita tulee lisää aina sarjan viimeiseen eli kymmenenteen 

osaan saakka. Samalla tapaus on yksi ensimmäisistä kohtauksista, joissa Gen loputtomaan 

suruun ja toimettomuuteen vaipumisen sijasta osoittaa toimeliaisuutensa ja näin sysää uhrin 

asemansa syrjään. Nakaoka Gen on muihin Hadashi no Genin hahmoihin nähden 

positiivinen toimija, jonka kautta suurin osa sarjakuvan tapahtumista esitetään. Lähes kaikki 

muut sarjakuvan hahmot ovat suhtautumistavaltaan ennen kaikkea negatiivisia. Jako 
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kahteen hahmotyyppiin selittyy hahmojen erilaisilla tehtävillä uhrikuvan esiintuomisessa. 

Hahmona Gen asettaa standardin, jonka kautta lukija tarkastelee ja tulkitsee muiden 

hahmojen tekemisiä. 

 

Symboliikka on tärkeässä osassa Hadashi no Genin kerronnassa. Heti sarjan ensimmäisellä 

sivulla Genin isä Daikichi esittää Genille ja Shinjille vertauksen. Hän vertaa poikiaan 

vehnään tarkoittaen tällä kasvin kestävyyttä.86 Isä haluaa poikiensa pysyvän vahvoina 

mahdollisista vastoinkäymisistä huolimatta ja Gen pyrkiikin myöhemmin kohtaamaan 

vaikeudet juuri isänsä tukea antavien sanojen avulla, (Ks. kuva 1) kuten Genin piirtäessä 

maahan itseluottamusta tarkoittavan kanji-merkin sarjan kahdeksannessa osassa. Toivoon 

viitataan suoraan myös Genin etunimen kautta, sillä yksi nimen merkityksistä viittaa 

elinvoimaisuuden ja onnellisuuden lähteeseen.87 Toistuva vehnävertaus ja Genin 

vertauksesta saama itseluottamus luovat sarjaan sanomaa toivosta, joka näin välittyy 

selkeänä Hadashi no Genin lukijoille. Thomas LaMarre kuvaa samaa ilmiötä artikkelissaan 

termillä lannistumattomuus,88 mikä terminä sopii välittyvään kuvaan myös hyvin. Toivo on 

tärkeä piirre sarjassa ja yhdistettynä tähän LaMarren mainitsema lannistumattomuus 

saadaan toivolle myös konkretiaa. Näiden piirteiden ottaminen mukaan Hadashi no Geniin 

syventää lukijan sidettä sarjakuvan hahmoihin. Koska sarjassa on mukana aavistus toivosta, 

ei lukija tahdo hylätä Hadashi no Genin uhreja, vaan jatkaa sarjakuvan lukemista odottaen 

ja toivoen hahmojen selviämistä. Lukijan on hyvä samastua lukemansa sarjakuvan 

hahmoihin, jotta hän jatkaisi lukemista. Jos Hadashi no Genissä ei olisi Genin kaltaista 

toimeliasta päähenkilöä, jäisi sarjakuvan välittämä kuva pelkäksi kauheuksien esittelyksi. 

Tätä voi verrata siihen, että piirtäen luodun kuvan kauheimpienkin kohtausten tarkastelu on 

katsojalle tai lukijalle helpompaa kuin filmatussa tai valokuvatussa kuvassa, sillä piirrosjälki 

etäännyttää tarkastelijaa sopivasti ilman että teoksen välittämä sanoma kärsii.89 Gen on siis 

Hadashi no Genin päähenkilönä Nakazawan tärkein keino välittää sarjansa uhrikuvaa, 

vaikkei hahmo itse pelkkään uhrin asemaan asetukaan. 

 

Hyvä esimerkki esitellystä ajatuksesta toivosta on Genin oppilastoveri Aihara Katsuo. 

Aluksi hahmo esitetään sotaa ihannoivana henkilönä ja näin sotaa vastustavan Nakaoka 

Genin vastavoimana. Pian kuitenkin paljastuu, kuinka Aihara menetti atomipommin vuoksi 
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molemmat vanhempansa ja menetettyään tulevaisuudenuskonsa todetun leukemian myötä 

päätyi ihannoimaan sotaa. Aiharan mieli kuitenkin muuttuu Genin rohkaistessa tätä 

saavuttamaan unelmansa, ja viimeisen kerran Aihara tavataankin sarjassa osallistumassa 

sodanvastaiseen mielenosoitukseen.90 Aihara esiintyy Hadashi no Genissä vain pienen 

hetken sarjan kahdeksannessa osassa, mutta hänen kauttaan Nakazawa ehtii tästä 

huolimatta esittelemään sekä atomipommin uhrien vaikeaa ja toivotonta asemaa 

sodanjälkeisessä Hiroshimassa että rakentamaan haluamansa viestin koskien hibakushaa sekä 

sodan ja ydinaseiden vastustusta. Gen levittää isältä perimäänsä ajatusta vehnästä ja 

lannistumattomuudesta edelleen eteenpäin muille sarjakuvan hahmoille, kuten tässä 

Aiharalle, sekä edelleen lukijoille. 

 

Esittelemällä kovia kokeneen orvon pojan, Aiharan, Nakazawa luo kuvaa toivottomasta 

uhrista jolla ei ole enää mitään jäljellä elämässä, mutta joka tavattuaan Genin löytää jälleen 

sisältöä, ja ennen kaikkea toivoa, elämäänsä. Toivo on yksi Hadashi no Genin välittämän 

uhrikuvan tärkeimmistä elementeistä ja se linkittyy suoraan kamppailuun sotaa ja ydinaseita 

vastaan, kuten Aiharan esimerkistä voi huomata. Vielä selvemmin sama tulee esille 

Nakazawan kahdeksannen osan vetoomuksesta, jossa tekijä kertojanäänensä kautta pyytää 

lukijoita seuraamaan Genin ja tämän ystävien näyttämällä rauhan polulla.91
 

Esimerkeistä 

paljastuvaa Nakazawan ajattelua voidaan tästä myös vielä jatkaa. Koska toivolla viitataan 

tulevaisuuden maailmaan vailla sotia ja ydinaseita, sisältyy siitä välittyvään kuvaan myös 

ajatus, ettei japanilaisten pitäisi Nakazawan mielestä pitää itseään ainoastaan uhreina, kuten  

sodan jälkeen pitkään oli yleistä. Heidän pitäisi vetoomuksen mukaisesti myös pyrkiä 

takaamaan, ettei uusia sodan uhreja syntyisi tulevaisuudessa. Lasten asema tässä ajattelussa 

on keskeinen, sillä juuri heidät Nakazawa näkee tässä tärkeäksi tekijäksi. Läpi Hadashi no 

Genin lasten, ja erityisesti Nakaoka Genin, toimista välittyy ajatus toivosta ja paremmasta 

tulevaisuudesta. Hiroshiman lapset näyttäisivät edustavan kaupungin ja koko Japanin 

menetettyä sukupolvea ja näin menetettyjä mahdollisuuksia. Adams nostaa esille Hadashi 

no Genin toisen osan aukeaman, jossa Nakazawa on asettanut Genin kasvot etualalle 

katselemaan kohti tuhoutunutta Hiroshimaa. Tällä aukeamalla Nakazawa luo Adamsin  
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Kuva 1. Gen saa isänsä Daikichin sanoista voimaa jaksaa atomipommin aiheuttaman hävityksen keskellä. 

Vehnä on Hadashi no Genissä usein toistuva symboli. 

 

mukaan lukijoille kuvallisen muistutuksen pommituksen inhimillisestä hinnasta.92 Genin 

hahmon välittämän kuvan kannalta huomionarvoista kuvassa on tämän ilme, joka ei kuvasta 

kauhua tai surua, vaan pikemminkin päättäväisyyttä. Genin ilme kertoo, ettei hän aio 
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lannistua edes niin suunnattoman tuhon edessä kuin mihin näkee atomipommin kyenneen. 

Tämä suuri kahden sivun sarjakuvaruutu ja Genin kasvoilla oleva ilme ovat hyvä viite Genin 

hahmon uhrikuvasta välittyvästä lannistumattomuudesta, joka ei jää voimattomaksi suuren 

tuhon ja sen aiheuttaneiden voimien edessä. 

 

Vaikka lapset ovatkin uhriryhmänä tärkein, heissä on kuitenkin yksi erityisryhmä joka täytyy 

ottaa huomioon siitä uhrikuvaan välittyvän piirteen vuoksi, joka ei muualla pääse esiin. 

Orvoksi jääneistä lapsista vain noin tuhannellaviidelläsadalla oli mahdollisuus pitkään 

elämään radioaktiivisuuden aiheuttamien häiriöiden takia.93 Tiukalla rajauksella orvoiksi 

luokitellaan sellaiset lapset, joiden molemmat vanhemmat olivat menehtyneet ja joiden siksi 

piti tulla toimeen omillaan. Orpojen käsite on kuitenkin laajentunut usein käsittämään myös 

sellaiset lapset, joiden äiti tai isä oli säilynyt hengissä, mutta ei kyennyt huolehtimaan 

jälkeläisistään. Myös tapaukset, joissa lasten äiti kuoli ja isä oli sotilaspalveluksessa muualla 

tai joissa lapset eivät pystyneet aina luottamaan jonkun toisen läheisensä apuun, on laskettu 

laajemman määritteen mukaan orvoiksi.94 Hadashi no Genissä orvot sopivat ensimmäiseen 

ryhmään, eli sarjakuvassa esiintyvät lapset ovat menettäneet molemmat vanhempansa. 

Nakazawa näyttää lukijalle, kuinka orpojen asema oli Hiroshiman uhreista kaikkein vaikein, 

sillä heillä ei ollut ketään keneen turvata. Heidän täytyi tulla toimeen omillaan ja keskenään. 

Hadashi no Genissä esitettävät orpojen kertomukset selviytymisestään ja siitä, kuinka heille 

selvisi että he ovat jääneet orvoiksi,95 auttaa lukijaa luomaan mielessään kuvan 

atomipommin armottomuudesta sekä uhrien asemasta. 

 

Toisessa osassa esitellään Genin hahmon vakavalle luonteelle tärkeä vastinpari. Genin 

kuollutta pikkuveljeä Shinjiä ulkonäöltään muistuttava, pommin vuoksi orvoksi jääneen96 

Ryūtan hahmo esiintyy sarjakuvassa Genin jälkeen kaikista hahmoista eniten ja on myös 

merkitykseltään yksi keskeisimmistä. Ryūtan henkilökohtainen tarinankaari on pitkä ja 

siihen palataan tämän tästä. Orvoksi jäänyt nuori poika päätyy Nakaokan perheen tuesta ja 

kannustuksesta huolimatta tekemisiin ensin mustan pörssin kauppiaiden ja sitten yakuzan97 

kanssa. Kun Ryūtan ja mustan pörssin kauppiaiden tiet risteävät eri suuntiin, alkavat Ryūtan 

ongelmat. Hänen epätoivoinen ratkaisunsa puolustaa itseään ja tovereitaan on tarttua 

aseeseen. Hän surmaa kaksi kauppiasta ja hänen pakomatkansa päättyy yakuzan 
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suojelukseen. Lopulta hän on kahnauksissa myös rikollisjärjestön kanssa ja jopa yrittää 

näiden ylläpitämän majatalon ryöstöä ampuen yhden näistä. Yakuzan koston pelottamana 

hän kuitenkin joutuu ilmoittautumaan viranomaisille, joilla on oma suunnitelmansa 

pommin orvoksi saattamalle lapselle. Näin Ryūta joutuu vankilamaiseen Yasujiman 

kasvatuslaitokseen, jonka rakennuksia kiertää korkea muuri ja jossa lapset elävät vartioituina 

sellimäisissä huoneissaan.98 

 

Orpojen kautta Nakazawa välittää lukijoille kuvaa atomipommin uhrien raskaista 

kokemuksista. Lisäksi hän näyttää pitäneen tärkeänä antaa lukijoille myös tilaa hengähtää 

raskaan aiheen parissa. Tämän merkityksen kautta Ryūtan hahmo toimii samaan tapaan 

kuin Genin hahmo, eli etäännyttäen lukijaa raskaasta aiheesta tarpeen vaatiessa. 

Keveämpien kohtausten mukanaolo osaltaan rakentaa raskaamman sanoman vakavuutta 

kun koko sarjakuva ei ole sisällöltään samanlaista. Samaan tapaan kuin LaMarre tekee eron 

Hadashi no Genin voimankäyttökohtausten laatuun jakamalla ne keveämpiin ja raskaampiin 

kohtauksiin,99 ovat sarjakuvan kohtaukset jaettavissa myös laajemmin niistä aistittavan 

yleisen hengen perusteella keveisiin ja raskaisiin. Mutta se, mikä tekee Hadashi no Genin 

orvoista uhrikuvan kannalta erityisen tärkeitä, on tapa jolla sarjakuvassa kuvataan näiden 

lasten pakkoa aikuistua vaikeassa elinympäristössä. Niin Ryūta kuin vaikkapa Katsuko ja 

Natsuekin joutuvat kohtaamaan atomipommin jälkeisen Hiroshiman ilman vanhempiaan ja 

näin kasvamaan ennenaikaiseen aikuisuuteen. Näin Nakazawa kuvaa Hadashi no Genissä, 

kuinka eri uhriryhmien välille voi joissakin tilanteissa syntyä rajatapauksia, joissa hahmo ei 

asetukaan selkeästi jommallekummalle puolelle lapsen ja aikuisen tai naisen ja miehen 

välisissä vastinpareissa. Tämä korostaa ennen kaikkea sitä, kuinka Nakazawa pitää kaikkia 

atomipommin uhreja ainakin jossain määrin hibakushana. 

 

Miksi Nakazawa on valinnut lapset välittämään viestiään atomipommien uhreista? Syitä voi 

löytää useita Hadashi no Genin omaelämäkerrallisen luonteen lisäksi. Lapset olivat 

ensinnäkin merkittävä uhriryhmä, sillä atomipommi tappoi Hiroshiman kouluikäisistä 

lapsista arviolta yhden neljäsosan, minkä lisäksi ehkä noin neljästä viiteen tuhatta lasta jäi 

orvoksi.100 Suora syy Hadashi no Genin lapsihahmojen valinnalle oli se, että vuonna 1972 

Shūkan Shōnen Jumpin sisarlehdessä, kuukausittain ilmestynyt Gekkan Shōnen Jump päätti 
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julkaista jokaisesta lehteen sarjakuvia tekevästä sarjakuvataiteilijasta näiden itsensä tekemän 

elämäkertasarjakuvan. Nakazawan kohdalla tätä tarkoitusta varten tehty neljäkymmentäviisi 

sivua pitkä Ore wa mita sai lehden kustannustoimittajan innostumaan siinä määrin, että tämä 

pyysi Nakazawaa tekemään kokemuksistaan pidemmän sarjan. Kimmokkeen Hadashi no 

Genin tekemiselle antoi siis kustannustoimittaja. Vielä ennen Ore wa mitaa Nakazawa itse oli 

sitä mieltä, ettei omaelämäkerrallista sarjakuvaa olisi mahdollista tehdä.101 Vaikka Nakazawa 

olikin pitänyt tärkeänä viestinsä välittämistä etenkin lapsille ja nuorille,102 ei omien 

kokemusten esittäminen sarjakuvan kautta ollut alun alkaen hänen oma ideansa. Omiin 

sota-ajan kokemuksiin perustuva kertomus ei ollut tuohon aikaan mitenkään erikoinen 

tapaus. Päinvastoin, omakohtaiset ja sotaan kriittisesti suhtautuneet tarinat olivat nousseet 

Japanissa trendiksi niin kansallisella kuin paikallisellakin tasolla eri puolilla Japania. Tällaisia 

olivat esimerkiksi Asahi shimbunin vuonna 1965 kokoama sotatarinakokonaisuus Chichi no 

senki sekä vuodesta 1975 noin kymmenen vuoden ajan Yomiuri shimbunissa jatkunut Sensō. 

Sarjakuvien puolella monet sarjat perustuivat niin ikään tekijöiden henkilökohtaisiin sota-

ajan kokemuksiin. Esimerkiksi Mizuki Shigerun sarjakuvat perustuivat tämän omiin 

kokemuksiin sotilaana.103 Ore wa mita sekä sitä seurannut Hadashi no Gen pitää siis nähdä 

osana laajempaa sotakokemusten kerronnan kokonaisuutta niin sarjakuvan kuin yleensäkin 

sotakertomusten osalta. 

 

Muitakin syitä lasten keskeiselle asemalle on. Nakazawa oli monessa mielessä pioneeri 

atomipommisarjakuvan osalta, vaikka ei ensimmäinen atomipommiin sarjakuvassa tarttunut 

henkilö olekaan. Nakazawa ei pitänyt tavasta, jolla hänen töitään edeltäneet sarjakuvat 

atomipommeja uhreineen käsittelivät,104 joten ei ole yllättävää että hän on tehnyt aiheesta 

omat versionsa ja ottanut hänkin lähestymistavakseen lasten kokemukset. Täytyy lisäksi 

muistaa, että Hadashi no Genin ensimmäisenä julkaistavakseen ottaneen Shūkan Shōnen 

Jumpin kohdeyleisöä olivat lapset ja nuoret. Mainichi Shinbunshan kyselyn mukaan vuonna 

1971 lehteä luettiin eniten 10–12 -vuotiaiden keskuudessa. Vaikka Hadashi no Gen Shūkan 

Shōnen Jumpin jälkeen jatkui täysin erilaisissa lehdissä, on ensimmäinen julkaisukanava ja sen 

lukijakunta vaikuttanut sarjakuvan luonteeseen.105 

 

Kustannustoimittajan kannustus loi Nakazawalle mahdollisuuden tehdä ja julkaista 
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kokemuksistaan sarjakuvaa. Se ei kuitenkaan selitä sitä, mistä tilaus tällaiselle aiheelle oli 

Japanissa syntynyt. Tätä näkökulmaa vasten yksi tärkeimmistä syistä lapsien suureen rooliin 

Hadashi no Genissä löytyy 1960- ja 1970-luvuilla elpyneestä rauhanopetuksesta 

Hiroshimassa ja Nagasakissa. Noihin aikoihin Nakazawa aloitteli atomipommisarjakuviensa 

tekemistä. Rauhanopetuksen nostivat tuolloin esille molempien kaupunkien opettajat, joista 

monet olivat itsekin osa hibakushaa. Tietoisuus atomipommista ja siihen liittyvistä asioista 

oli vähentynyt lasten parissa vuosien kuluessa ja tähän haluttiin muutos erityisin rauhan 

opettamisen keinoin. Ajatus rauhansanoman opettamisesta lapsille oli peräisin jo vuodelta 

1951 kun Osada Arata toimitti kirjan Genbaku no ko Hiroshiman lapsien kokemuksista 

atomipommista. Kirjassaan Osada sanoo rauhanrakentamista korkeimmaksi ihmismoraalin 

osaksi sekä sen saavuttamista koulutuksen olennaisimmaksi päämääräksi. Lasten 

kokemusten käyttö tämän tarkoituksen saavuttamiseksi oli tärkeää, sillä lukemalla niistä 

lapset oppisivat vihaamaan sotaa ja ponnistelemaan kohti rauhaa.106 Nakazawa oli 

Hiroshiman ja Nagasakin opettajien tavoin tietoinen ihmisten atomipommitietoisuuden 

vähenemisestä saamiensa lukijakirjeiden kautta.107 Rauhanopetushankkeen elpymisen kanssa 

samoihin aikoihin valmistuneen Kuroi ame ni utarete  -sarjan kohdalla Nakazawa myös esittää 

toiveensa siitä, että seuraava sukupolvi lukisi hänen työnsä,108 toisin sanoen hän näkee 

Osadan tavoin juuri lapsissa mahdollisuuden muutokseen. 

 

1.3. Vanha naiskäsitys pysyy yllä 

 

Hadashi no Gen välittää epäsuorasti myös toisenlaista uhrikuvaa lukijoilleen. Nakaoka 

Genin johdolla sarjakuvan tärkeimmät toimijat ovat kaikki poikalapsia. Taguchi Randyn 

mukaan Hadashi no Gen esitteleekin etenkin pojan sielua. Ōgi jatkaa Taguchin ajatusta ja 

sanoo kommentin osoittavan, kuinka vahvasti 'pojan' ja 'lapsen' käsitteet ovat yhteydessä 

toisiinsa pojille suunnatussa shōnen-mangassa,109 tarkoittaen myös Hadashi no Geniä, joka 

sai alkunsa shōnen-lehden sivuilla. Tämä Ōgin ajatus on perusteltu ja asettaa Hadashi no 

Genin tytöt ja naiset erilaiseen asemaan poikiin ja miehiin nähden. Tämän vuoksi on myös 

oletettavaa että lukijalle välittyvä uhrikuva sukupuolista on erilainen. Hadashi no Genin 

poikia ja tyttöjä ei voida niputtaa täysin yhteisen termin lapset alle, sillä vaikka ryhmien 

välittämässä uhrikuvassa on yhteneväisyytensä sukupuoleen katsomatta, kuvat myös eroavat 

toisistaan tärkeällä tavalla. Miehen ja naisen vastakkainasettelu on yksi Herkmanin 
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mainitsemista sarjakuvassa esiintyvistä vastakkaispareista.110 Samoin se lukeutuu yhdeksi 

länsimaisen kulttuurin ylläpitämistä perusvastakohdista,111 mutta löytyy siis tässä yhteydessä 

myös japanilaisesta sarjakuvasta. 

 

Nakazawan äiti Kimiyo on ollut sarjakuvataiteilijan elämässä tärkeä motivaattori.112 Tärkein 

naishahmo osittain omaelämäkerrallisessa Hadashi no Genissä onkin juuri Genin äiti 

Kimie, jonka mallina Kimiyo toimi. Nakazawa Keiji sai omien sanojensa mukaan 

kimmokkeen luoda atomipommiaiheisia sarjakuvia juuri äitinsä kuoleman kautta vuonna 

1966, kun tuhkatun äidin ruumiista ei jäänyt jäljelle lainkaan luita radioaktiivisuudelle 

altistumisen vuoksi. Samana vuonna valmistui ensimmäinen Nakazawan atomipommia 

käsitellyt sarjakuva Chōkan Fujimi. Nakazawan ura sarjakuvan parissa oli alkanut noin viisi 

vuotta aiemmin.113 Atomipommi ei siis ollut suoraan Nakazawan kannustimena ryhtyä 

sarjakuvataiteilijaksi, vaikka jo ennen Chōkan Fujimia nousivat atomipommin tuhoa 

lähestyvät teemat esiin hänen tuotannossaan esimerkiksi mutatoituneiden kasvien kautta114. 

Äidin tuhkaamisen yhteydessä koettu järkytys sai kuitenkin Nakazawan uralla aikaan uuden 

aiheen syntymän. Äidin poismeno oli niin suuri asia Nakazawalle, että hän on ottanut sen 

mukaan myös Hadashi no Geniin115 aikaistamalla sarjakuvassaan tämän poismenoa 

kuudellatoista vuodella samalla rikkoen sarjan omaelämäkerrallista luonnetta. Hadashi no 

Genissä Nakaoka Genin äidin Kimien poismeno on yksi uhrikuvaa selvimmin välittävistä 

kohtauksista hahmon keskeisen aseman vuoksi. 

 

Kimien hahmosta välittyy kuva kovaosaisesta ja heikosta naisesta sekä uhrista, jonka 

jaksaminen on jatkuvasti veitsenterällä. Jo Hadashi no Genin ensimmäisessä osassa ennen 

atomipommin räjähdystä Kimie on niin huolissaan perheestään, että on menettää järkensä 

pariinkin otteeseen ja esimerkiksi uhkailee ihmisiä veitsellä. Atomipommin uhri Kimie on 

menetettyään kotinsa mukana miehensä ja kaksi lastaan. Myöhemmin hän menettää myös 

aliravitsemuksesta kärsineen, räjähdyksen myötä syntyneen vauvansa.116 Kuolemaansa 

saakka isossa roolissa oleva Kimie kantaa jatkuvasti huolta jäljellä olevan perheensä 
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hyvinvoinnista, mutta ristiriitaisesti tästä huolimatta hän on usein itse Genin tai muiden 

hahmojen huolenpidon kohteena. Gen näyttäisi ottavan isänsä menehtymisen jälkeen 

paikkansa perheen päänä.117 Vain paikoin naishahmot saavat kunnolla oman äänensä 

sarjakuvassa kuuluville kritisoidessaan Japanin sotaan johtanutta kehitystä ja niitä henkilöitä, 

jotka tämän saivat aikaan. Tällaisia kohtauksia ovat Katsukon purkaus keisaria ja muuta 

sota-ajan johtoa kohtaan, sekä Mitsukon viimeisessä osassa esittämä Hadashi no Genille 

harvinainen syyllistys, josta sota-ajan naiset saavat osansa.118 Myös Kimie ehtii pariin 

otteeseen saada oman äänensä kuuluviin, mutta toisin kuin muiden hahmojen kohdalla, hän 

joko romahtaa vuodatuksensa päätteeksi tai hahmon sanat rinnastetaan ennen kuolemaansa 

kriittisenä esiintyneen aviomiehen sanoihin.119 Kaiken kaikkiaan naisten suusta luettu 

kritiikki on vähäistä, mikä osoittaa sukupuoleen kohdistuvaa yksipuolista tehtävää. 

 

Sodanjälkeisen Japanin rauhaa käsittelevässä keskustelussa äitien ja vaimojen ihanne oli 

hyveellinen nainen, jonka ahdinko symboloi kansakunnan asemaa ydinaseiden uhrina. 

Naisen hyveellinen rooli kohdistui tunteenomaisesti oman perheen pärjäämiseen yhteisöön 

kohdistuvan auttamishalun sijasta.120 Tämä ajatusmalli on yhteydessä japanilaiseen 

perhemalliin, jossa naisen tehtävänä oli toimia kodin sisällä miesten paikan ollessa kodin 

ulkopuolella.121 Kimiestä välittyvä ristiriita toisaalta perheensä eteen kaikkensa antavasta, 

mutta samaan aikaan poikiensa tukemasta heikosta naisesta on selitettävissä näiden 

yhteiskunnallisten rakenteiden kautta, sillä Kimie toimii juuri niiden mukaisesti. Hadashi no 

Genissä naisista, ja etenkin vaimona ja äitinä esiintyvästä Kimiestä, välittyy mielikuva oman 

itsensä unohtavasta perheen asioiden hoitajasta. Miesten kohdalla taas on kyse oman 

persoonansa kautta toimivista yhteiskunnan asioiden hoitajista. Toisin sanoen naisten 

odotetaan Hadashi no Genissä samaan aikaan huolehtivan perheestään, mutta heidän 

toisaalta osoitetaan tarvitsevan myös itse huolenpitoa, mikä sarjakuvan aihepiirin muistaen 

tarkoittaa atomipommista ja sen aiheuttamista traumoista selviämistä. Yksinkertaisesti 

sanoen Hadashi no Genin naiset ja tytöt ovat miehiä ja poikia enemmän uhreja kahdellakin 

eri tavalla. Heidän harteilleen on kasattu suurempi vastuu perheen toimeentulosta sen 

ainoina elättäjinä, mutta samalla heidät on nostettu symboliseksi uhriksi, josta välittyy kuva 

tukea tarvitsevasta avuttomasta uhrista. 
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Nakazawa Keijin Hadashi no Genin kautta välittämä kuva viattomista nais- ja lapsiuhreista 

on osittain noin parikymmentä vuotta vanhempaa perua kuin itse sarjakuva, sillä 

ydinaseiden vastustajat alkoivat käyttää naisen ja lapsen symboliikkaa Japanissa jo 1950-

luvulla. Tarkoituksena oli rikkoa naisiin ja lapsiin liitetty puhtaus ja ajatus rakkaudesta.122 

Hadashi no Gen arvottaa uhreja näiden sukupuolen mukaan, mikä sopii yhteen tämän 

aiemmin omaksutun naissukupuolen symbolin kanssa. Hyvä esimerkki tästä puhtauden 

rikkomisesta Nakazawan sarjakuvassa on koko sivun kokoinen ruutu, jonka etualalla 

palovammojen peittämä äiti kantaa myös pahoin palanutta lastaan.123 (Ks. kuva 2) 

Runtelemalla äidin ja tämän lapsen, saa Nakazawa huomion kiinnittymään atomipommiin, 

eli syyhyn näiden kohtalon takana. Tultaessa 1930-luvulle Japanissa 1920-luvulla orastanut 

naisten toimintavapaus koulutuksen ja ansiotyön kautta päättyi militaristisen ilmapiirin 

kasvaessa. Naisen asema palautui 1800-luvulta peräisin olevan ryōsai kenbo eli 'hyvä vaimo, 

viisas äiti' -ajattelun mukaiseksi.124 Tämä ajattelu on Hadashi no Genissä selvästi esillä ja 

naisen asema voitaisiin ehkä nähdä ainoastaan Nakazawan tulkintana sarjakuvansa 

tapahtuma-ajasta, eli niin sanottuna ajankuvana. Tällä tavalla ajateltuna naisen rooli ja siitä 

välittyvä kuva olisi helposti selitettävissä. Tämä Nakazawan tapahtuma-ajan kuvaukseen 

pohjautuva selitys ei kuitenkaan ole riittävä. Kuten muissakin taidemuodoissa, ovat 

sarjakuvissa naishahmojen temaattiset roolit määrittyneet sen mukaan, millaiset kulloisenkin 

piirtämisajankohdan arvot ja asenteet ovat olleet.125 Sukupuoliesityksiä rajaa se, millaisia 

kuvauksia kunakin aikana on mahdollista esittää.126  Tämä puolestaan suoraan määrittää sitä, 

millainen kuva naishahmoista syntyy lukijalle. 

 

Kuva aktiivisista miehistä ja pojista sekä passiivisista naisista ja tytöistä näkyy Hadashi no 

Genissä esimerkiksi ruumiillisuuden kautta. Miesten ja poikien alastomuus liittyy joko 

kohtauksiin, joiden tarkoitus on hauskuuttaa, kuten Genin ystävineen ollessa 

yhdysvaltalaisten vangitsemina127 tai joista välittyy ”rempseän miehinen” asenne, kuten 

Genin ja Ryūtan virtsatessa hökkelin katolta rakennusta purkamaan tulleiden miesten 
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päälle.128 Naisten ja tyttöjen kohdalla tilanne on toinen. Heidän alastomuutensa viittaa 

häväistykseen ja haavoittuvuuteen. Hyvä esimerkki tästä on ensimmäisen osan kohtaus, 

jossa Genin sisko Eiko häväistään koulussa. Eikoa syytetään toisen oppilaan rahojen 

varastamisesta ja opettajat, kaikki miehiä, riisuvat hänet etsiessään rahoja jättäen hänelle 

vain alushousut jalkaan. Lopulta paljastuu että syytökset olivat aiheettomia.129 Kohtaukseen 

ei liity opettajien taholta seksuaalista halua tai kimmoketta teolle, mutta lukijalle tehdään 

selväksi rangaistuksen olevan liiallinen. Kohtauksesta voi tehdä muutaman päätelmän, jotka 

koskevat yleisemminkin sarjan uhrikuvaa. Ensinnäkin kohtaus osoittaa naisten olevan 

uhreja, joita muiden täytyy suojella. Vaikka esimerkkikohtaus sijoittuu Hadashi no Genin 

tarinassa aikaan ennen atomipommin räjähdystä, on Genin reaktio sama kuin myöhemmin 

hänen pitäessään huolta äidistään ja, etenkin naispuolisista, ystävistään. Kuten Ōgi toteaa, 

on Gen naisiin nähden aktiivinen hahmo, jonka tehtävänä on suojella heikompiaan, jotka 

tavallisesti ovat naisia.130 Samalla kohtaus kertoo myös sukupuolten välille luoduista eroista 

alastomuuden esittämisen suhteen sekä antaa vihjeen siitä, ketkä ovat myöhemmin sarjassa 

syyllisiä viattomien kärsimyksiin. Hadashi no Genissä tavallisin Genin vastustaja on 

aikuinen japanilainen mies, aivan kuten kohtauksessa, jossa Eiko häväistään. 

 

Japanissa alkoi Hadashi no Genin ilmestymisen kanssa samoihin aikoihin 1970-luvun 

puolivälin tienoilla niin sanotuksi hiljaiseksi vallankumoukseksi kutsuttu ilmiö, jonka myötä 

japanilaisnaisille avautui uusia mahdollisuuksia toimia perheen ulkopuolella.131 Nämä 

työelämään ja vapaa-aikaan liittyneet uudistukset eivät kuitenkaan näytä heijastuneen 

Hadashi no Genin kaltaisiin pojille suunnattuihin sarjakuviin. Ilmiö olisi voinut näkyä 

esimerkiksi sarjakuvissa esiintyvien aktiivisten naishahmojen kautta, mutta tällaisia hahmoja 

ei Hadashi no Genissä esiinny. Sen sijaan hiljaisen vallankumouksen vaikutukset ovat 

voineet epäsuorasti jopa heikentää vahvojen naishahmojen esiintymismahdollisuuksia 

shōnen-sarjakuvassa, sillä 1960- ja 1970-luvuilla tyttöjen sarjakuvan eli shōjon määrä kasvoi ja 

näitä vuosikymmeniä pidetään shōjon kulta-aikana.132 Etenkin 1970-luku toi sarjakuvan pariin 

paljon naistaiteilijoita, jotka alkoivat tehdä sarjakuvaa tytöille, kun aiemmin tytöillekin 

tarkoitetun sarjakuvan tekemisestä olivat vastanneet miehet.133 Tämä toi hiljaisen 

vallankumouksen japanilaiseen sarjakuvaan, mutta samalla eriytti shōnenin ja shōjon yhä 
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kauemmas toisistaan. Hadashi no Gen ei ole välttämättä siis edes saanut mahdollisuutta 

esittää vahvoja naishahmoja tilanteessa, jossa sarjakuva-ala oli kehittynyt vahvasti 

sukupuoleen perustuvan lukijakunta-ajattelun mukaan. Tällöin sarjakuvassa naisista ja 

tytöistä annettu kuvakaan ei ole voinut olla yhtä monipuolinen ja vivahteikas kuin pojista ja 

miehistä välittyvä kuva. 

 

Susan J. Napier on tarkastellut kahta 1980-luvulla valmistunutta japanilaista 

animaatioelokuvaa, joista toinen on Hadashi no Genin animaatioversio vuodelta 1983.134 

Napier nostaa esille samankaltaisen naiskuvan kuin millaista alkuperäinen sarjakuvakin 

välittää, ja kuvailee animaation naisia lyhyesti heikoiksi ja hatariksi. Genin äiti muuttuu 

elokuvassa pommin räjähtämisen myötä avuttomaksi uhriksi, josta hänen poikansa pitää 

huolen. Genin pikkusiskon Tomokon roolia animaatiossa Napier taas sanoo uhrikuvan 

ruumiillistumaksi.135 Hadashi no Genin animaatioversion naishahmot siis välittävät 

samanlaista kuvaa kuin sarjakuvaversiossa. Ero animaation ja sarjakuvan välillä on tältä osin 

vain siinä, että sarjakuvassa naishahmoja on useampia, eli Genillä on siinä useampia 

huolehdittavia. Syynä sarjakuva- ja animaatioversioiden samankaltaisuuteen tältä osin voi 

olla alkuperäisteoksen jo alusta alkaen vahva sukupuolikuva. Kuvan muuttamiselle ei näytä 

olleen tarvetta, joten se toistuu animaatiossa sellaisenaan. Napier ei kuitenkaan ota Genin 

huolenpitoa laajemmin kantaa poikien ja miesten välittämään kuvaan. 

 

Naisten haavoittuvuutta ja häväistyä kehoa ilmentävät myös elävien vammat sekä kuolleiden 

runnellut ruumiit. Joissain kohdissa Nakazawa on asettanut häväistyn naiskehon keskeiselle 

paikalle ruudun sommittelussa kiinnittämään lukijan huomion.136 (Ks. kuva 3) Ei voida 

sanoa, että Nakazawa keskittyisi kuvaamaan pelkästään naisten ruumiita ja pommin heille 

aiheuttamia vammoja, mutta pelkän kuvallisen aineiston lisäksi aihe tulee esille myös tekstin 

kautta etenkin sarjan jälkimmäisellä puoliskolla. Viidennen osan alussa Gen tapaa Ryūtan 

ystävän Katsukon ensimmäistä kertaa ja saa kuulla osan tämän tarinasta. Puolet Katsukon 

kasvoista sekä osa muusta vartalosta on pahoin palanut pommin seurauksena, eikä hän 

pysty käymään ulkona päiväsaikaan ihmisten pilkan takia. Peitelläkseen kasvojensa vammoja 

Katsuko pitää päässään huivia sekä peittää osan kasvoistaan kampauksilla. Tässäkin 

kohtauksessa Genin tehtävä on rohkaista Katsukoa tulemaan sinuiksi palovammojensa ja 
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muiden ihmisten reaktioiden kanssa. Täysin vastaava on myös tilanne toisen Genin ystävän, 

Natsuen, kohdalla.137 Samalla kun Katsukon ja Natsuen vammojen peittely liittyy hibakushan 

kokemaan syrjintään, se kuvaa myös naisten haavoittuvuutta. Vastaavanlaisia kohtauksia, 

joissa miehet olisivat haavoittuvia juuri kehonsa piirteiden muuttumisen vuoksi, ei Hadashi 

no Genissä juurikaan ole. 

 

Mielikuvaerot eri uhriryhmistä syntyvät, kun tarkastelu siirretään eri hahmotyyppien 

toimintatapoihin. Tällöin lasten keskuudessa pojat esiintyvät tyttöjä aktiivisempina 

toimijoina hieman samaan tapaan kuin Nakaoka Gen erottuu poikien joukosta. Saman eron 

voi tehdä myös naisten ja miesten välille, eli naisten toiminta jää miesten toimiin nähden 

taka-alalle. Negatiivinen toiminta, esimerkiksi rikokset, on täysin miesten tuottamaa. 

Silloinkin kun naiset esiintyvät sarjakuvassa Nakaoka Genin vastustajina tai vastustajien 

puolisoina, heidän toimintansa esitetään lopulta lieventävien asianhaarojen valossa.138 Siinä 

missä miehet voivat tehdä sekä hyvää että pahaa, on naisten asema huomattavasti 

yksiulotteisempi. Heidän toimintansa ei voi olla pohjimmiltaan pahaa, sillä naisten osa on 

esittää uhria. Hadashi no Gen siis välittää kaksitasoista kuvaa, joista ensimmäisen mukaan 

kaikki ovat yhtäläisesti uhreja, mutta joka paljastuukin erilaisia ryhmiä eri tavoin 

käsitteleväksi kuvaksi. 

 

Genbaku otome 

Katsukon ja Natsuen tarinoissa on kuitenkin kyse myös laajemmasta ilmiöstä kuin naisten 

heikosta asemasta Hadashi no Genissä. Molemmat hahmot vertautuvat jossain määrin 

genbaku otome -ilmiöön. Genbaku otome on alun perin tarkoittanut Hiroshiman atomipommin 

nuoria naisuhreja,139 mutta joka on laajentunut käsittämään kaikkia nuoria naisia, jotka 

kärsivät atomipommin aiheuttamista sairauksista tai arvista.140 Toisaalta termistä on tullut 

kulttuurinen symboli, jonka mukaisesti genbaku otomeen kuuluvat naiset ovat atomipommin 

äkillisesti häiritsemiä ja tuhoamia nuoria ja kauniita naisia, jotka kuitenkin fyysisistä 

oireistaan huolimatta säilyttävät henkisen tasapainonsa. Atomipommisarjakuvat ovat olleet 

Japanissa tärkeä keino edistää ja lisätä tietoisuutta genbaku otomesta, joka puolestaan on ollut 

keskeisessä osassa sodanjälkeisessä Japanissa luomassa käsitystä kansakunnasta sodan 
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uhrina.141 Millaisena tämän kokonaisuuden osana Hadashi no Gen näyttäytyy sen itsensä 

välittämän genbaku otome -kuvan kautta? 

 

Kuva 2. Runtelemalla äidin ja lapsen, pyrkivät ydinaseiden vastustajat rikkomaan näihin 

liitetyn ajatuksen rakkaudesta ja puhtaudesta. Nakazawan esimerkki aiheesta. 
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Kuva 3. Etualalle sijoitettu puolialaston nainen korostaa naissukupuolen uhria. Vastaavia kuva-aiheista löytyy 

Hadashi no Genistä muitakin. 

 

 

Kuuluisa japanilainen symboli, kirsikankukka, puuttuu lähes kokonaan Hadashi no Genistä, 

mutta tulee esille Natsuen hahmon kautta kahteen otteeseen. Meiji-kaudelta lähtien 

putoavien kirsikankukkien nähtiin symboloivan keisarinsa puolesta uhrautuvia sotilaita ja 

kukkivien kirsikankukkien puolestaan näiden sotilaiden sieluja. 1900-luvulla kirsikankukat 

alkoivat myös symboloida Japanin kolonialismia, sillä kirsikkapuita istutettiin maan 

valtaamille alueille Aasiassa.142 Ne kaksi kertaa, jolloin kirsikankukkia Hadashi no Genissä 

esitetään,143 ovat liitettävissä toisenlaiseen tapaan tulkita niitä. Kirsikankukkiin on yhdistetty 

myös muita, naisen kauneuteen, elämän lyhyyteen sekä suoraan kuolemaan liittyviä 

merkityksiä.144 Kohtaukset, joissa kirsikankukat esiintyvät, liittyvät nuoren naisen yrityksiin 

riistää oma henkensä, sekä tämän menettämään kauneuteen. Tässä putoava kirsikankukka 

symboloi henkilön, Natsuen, henkilökohtaista uhria keisarin puolesta uhrautumisen sijaan. 

Mutta ennen kaikkea symboli osoittaa suoraan genbaku otomeen esittelemällä Natsuen 

kukkien tapaan kauniina olentona, jonka kohtalona on kuihtua äkillisesti pois. 
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Kaksitoistavuotiaana menehtyneen hiroshimalaisen Sasaki Sadakon elämässä on 

yhtymäkohtia Genin ystävän Natsuen tarinaan samoin kuin Natsuen ja Katsukon kohdalla 

on yhteys genbaku otomeen. Sasaki oli kaksivuotias atomipommin räjähtäessä ja hän selvisi 

atomipommista ilman näkyviä vammoja. Kuitenkin vuonna 1955 hänellä todettiin leukemia, 

ja Sadako joutui sairaalahoitoon. Sadako pyrki sairaalavuoteellaan taittelemaan tuhat 

paperikurkea, sillä uskomuksen mukaan tämän jälkeen voisi esittää toiveen. Tärkein toive 

atomipommin sairastuttamalle tytölle oli saada viettää elämänsä terveenä.145 Hadashi no 

Genissä Natsuen unelmana puolestaan on perustaa vaatetusliike yhdessä Katsukon kanssa. 

Sekä Sasaki Sadakon että Natsuen tavoite jää saavuttamatta. Sasaki menehtyi taiteltuaan 644 

kurkea ja Natsuen unelma särkyi hänen itsensä sairastuttua. Lisäksi molemmissa tapauksissa 

tyttöjen tavoitteet elävät näiden jälkeen. Toiset lapset taittelevat tuhannesta vaille jääneet 

kurjet Sasakin puolesta ja Natsuen ystävä Katsuko jatkaa vaatetusliikeunelman tavoittelua.146 

Sasaki Sadakon tarina on yksi kuuluisimmista atomipommin uhrien tarinoista,147 joten 

yhtymäkohdat sen ja Hadashi no Genin välillä eivät ole yllättäviä. Kawaguchi vertaa 

Natsueta ja Katsukoa Hiroshiman todellisiin naisuhreihin, eli genbaku otomeen. Kawaguchi 

löytää eroja Nakazawan kuvaustavan ja todellisuuden välillä. Kawaguchin mukaan 

Nakazawa on Katsukon ja Natsuen kohdalla omaksunut suositun Hiroshiman naisuhrien 

kerrontamuodon, mutta tietoisesti luonut sen pohjalta toisenlaisen kertomuksen. 

Samankaltaisuuksia Nakazawan ja muun atomipommikirjallisuuden välillä edustaa 

tärkeimpänä klassinen vaatetusliikkeen perustamisen aihe. Eroavaisuudet syntyvät 

henkilöhahmojen kuvaustavoista, sillä toisin kuin aiemmissa naisuhrien kuvauksissa, eivät 

Nakazawan hahmot ole selvinneet pommista ilman näkyviä vammoja.148 Kauniiden 

naishahmojen aihetta on käsitellyt myös MORIOKA TODESCHINI omassa 

artikkelissaan. Yhdessä Kawaguchin ja Morioka Todeschinin huomioiden kanssa Hadashi 

no Genin naisuhrien kuvaustavasta voidaan löytää jopa yllättävää ristiriitaisuutta. 

 

Hibakushan kirjoittamassa kirjallisuudessa on ollut yleistä esittää, Maya Morioka 

Todeschinin sanoin, naisuhrit ”'kukkina' jotka lakastuvat ollessaan täydessä kukassa” ja joka 

on levinnyt uhrien omasta käytöstä myös muidenkin tavaksi kuvata atomipommin 

naisuhreja.149 Hadashi no Genissä tämä kuvausperinne on havaittavissa etenkin Genin 
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ihastuksen Mitsukon kuollessa sarjan viimeisessä osassa. Morioka Todeschinin 

tarkastelemien kahden atomipommia käsittelevän elokuvan, Yumechiyo-nikkin ja Kuroi amen, 

päähenkilöiden tapaan myöskään Mitsukon ulkoisessa olemuksessa ei ole merkkejä siitä, 

että he ovat kaikki atomipommin saastuttamia. Kaikki kolme naishenkilöä ovat nuoria, ja 

siis täydessä kukassaan. Kuitenkin kaikki hahmot ovat tavalla tai toisella atomipommin 

sairastuttamia ja siksi heidän kohtalonaan on kuihtua pois. Hadashi no Genissä Mitsukon 

rooli on varsin pieni ja rajoittuu sarjan loppupuolelle, mutta jopa Katsukon ja Natsuen 

tapauksissa on viitteitä tästä naiskuvauksen perinteestä. Kawaguchi huomaa yhtymäkohdat 

myös, mutta hänen mukaansa kahden nuoren naishahmon arpeutuneet kasvot estävät 

suorat yhtymäkohdat Hiroshiman naisuhrien kuvaustapoihin.150 Nakazawa on itse sanonut 

vastustaneensa monien Hadashi no Geniä edeltäneiden atomipommia käsitelleiden 

sarjakuvien tapaa esittää aiheensa liian kevyesti, sillä usein atomipommi esiintyi sarjassa vain 

pelkkänä viihteen tekemisen välineenä. Hänen mukaansa mitä kammottavammin pommi on 

kuvattu, sitä vaikuttavampi se on lukijoilleen.151 Kuitenkin siitä huolimatta että sekä Natsue 

että Katsuko ovat molemmat sekä henkisesti että fyysisesti loukkaantuneet pommin vuoksi, 

eivätkä siten edusta tyylipuhdasta, rauhallista ja kaunista naisuhria, pidetään heidän entinen 

kauneutensa lukijoiden muistissa sarjan edetessä. Lukijoille välittyy muisto kahdesta 

atomipommin murjomasta kauniista kukasta, joilta on riistetty heidän kauneutensa. 

Kawaguchin arvio Nakazawan naishahmojen yhtymäkohdista genbaku otomeen on varsin 

varovainen, sillä ilman suoriakin yhtymäkohtia atomipommin naisuhreihin kuva välittyy 

lukijoille kiertoteitse. 

 

Nakazawa Keijin käsittelyssä ajatus kauniista nuorista naishahmoista traagisine kohtaloineen 

on osa hänen monia aiempia sarjakuvien naisesityksiä raaempaa kuvamaailmaansa, mutta 

on silti olemassa Katsukon ja Natsuen hahmoissa. Mitsuko puolestaan esiintyy Hadashi no 

Genin lopulla ulkoisesti kauniina ja hänen kohtalonsa on samalla tavalla kuvattu kuin 

Morioka Todeschinin tarkastelemissa elokuvissa, siis yhtäkkisesti kuihtuvana kauniina 

kukkana. Mitsukon hahmo on genbaku otomen mukainen hahmo Katsukoa ja Natsueta 

selkeämmin, sillä näiden hahmoissa esitystapa on piilevä. Mitsukon kohdalla jopa genbaku 

otomeen liitetty ylevyys toteutuu jossain määrin, vaikka se muiden naishahmojen kohdalla 

puuttuu. Se, mikä tekee Nakazawan kohdalla Mitsukon hahmossa käytetystä naisuhrien 

kuvaustavasta erikoisen, on kuvaustavan taustalla olevan ajattelun vertaaminen Nakazawan 
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omaan ajatusmaailmaan. Ichikin mukaan japanilaiset löytävät naisellisesta ja viattomasta 

naiskuvasta itsensä, sillä pitämällä yllä kuvaa heikoista ja sorretuista atomipommin uhreista, 

pitävät japanilaiset samalla yllä itsestään kuvaa sodan uhreina kansakuntana.152 Nakazawa 

vastustaa juuri tällaista ajattelua ja perää Japanin omaa vastuuta sodan alkamisessa sekä 

pyrkii uudenlaiseen kuvaustapaan. Ristiriitaisesti Nakazawa tulee kuitenkin samaan aikaan 

ylläpitäneeksi ja kritisoineeksi kuvaa japanilaisista atomipommin uhreina kansakuntana. 

 

1.4. Sotilaatkin ovat sodan uhreja 

 

Hibakusha, riistetyt maanomistajat sekä rintamalta palanneet sotilaat alkoivat vaatia itselleen 

oikeuksia 1950-luvulla ja jatkoivat sitä 1960-luvulla. Useat poliitikot vastustivat kolmen 

ryhmän vaatimuksia koska korvausten vaikutuksia maan talouteen pelättiin. Hibakusha oli 

ryhmänä pieni kahteen muuhun uhriryhmään verrattuna, mutta sekin onnistui 

vaatimuksissaan vain asteittain. Kahden muun ryhmän kohdalla onnistuminen oli koon 

puolesta hankalampaa, mutta silti kaikki ryhmät saivat lopulta korvauksia, sotilaat jossain 

määrin jo ennen hibakushaa.153 Ennen Hadashi no Geniä sotilaiden vaikeat olot sota-aikana 

oli ehtinyt nostaa japanilaisen sotaa käsittelevän sarjakuvan yhdeksi teemaksi Mizuki 

Shigeru, jonka jo 1960-luvun puolivälissä tekemät työt nostivat sodan realismin esiin aivan 

toisella tavalla kuin aiemmat sarjakuvat. 154 Nakazawa Keiji ei ole suoraan pyrkinyt ajamaan 

Hadashi no Genissä rintamalta palanneiden asiaa, mutta se tulee tästä huolimatta 

sarjakuvassa epäsuorasti esille. Sen lisäksi että hiroshimalaiset joutuivat kärsimään 

atomipommista, he kamppailivat myös niiden samojen ongelmien parissa kuin monet 

muutkin japanilaiset ympäri sodanjälkeistä maata. Marraskuun alkuun 1945 mennessä 

Hiroshimassa on arvioitu kuolleen yhteensä noin 130 000 ihmistä, joista noin 

kaksikymmentätuhatta oli sotilaita.155 Sotilaiden ei ollut helppoa sulkea armeijassa 

kokemaansa ulos sodanjälkeisestä elämästään. Monet sotilaista kärsivät taudeista, olivat 

menettäneet raajojaan tai heillä oli muutoin vaikeuksia löytää paikkaansa uudessa 

yhteiskunnassa, jossa käskyjen noudattamisen sijaan tuli olla oma-aloitteinen.156 

Hiroshimaan palanneille sotilaille palaaminen ei merkinnyt vain näitä ongelmia tai kotien ja 

perheenjäsenten menetystä, vaan myös uhkaa altistua radioaktiivisuudelle. Hadashi no 

Genissä Nakazawa kuvaa näitä sotilaiden ongelmia useaan otteeseen ja japanilaissotilaat 
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ovatkin korealaisten ohella toinen kahdesta näkyvimmästä erityisryhmästä joita sarjakuvassa 

esiintyy. Sotilaiden rooli sarjassa on kuitenkin kahtalainen johtuen heidän kahtalaisesta 

roolistaan myös todellisessa sodanjälkeisessä yhteiskunnassa. 

 

Millä tavalla sodanvastainen sarjakuva kuvaa sotimista kaikkein lähimpänä olleita ihmisiä? 

Ensimmäisen kerran Hiroshimaan palanneita sotilaita käsitellään sarjan toisessa osassa. 

Pommin uhreja polttava sotilas yrittää viedä Genin sairaalaan ensin lähes poltettuaan 

tajuttoman Genin, mutta matkan varrella hahmojen osat vaihtuvat. Radioaktiivisuudelle 

altistunut sotilas alkaa osoittaa punataudin oireita. Genistä tuleekin se, jonka täytyy saattaa 

sotilas hoitoon. Raahattuaan lopulta tämän paareilla perille, Gen saa kuulla miehen 

menehtyneen matkalla samalla tavalla kuin moni muu sotilas ennen tätä.157 Tämä kuvaus on 

vain yksi monista sotilaiden vaikeuksia esittelevien kohtausten joukossa. Sarjakuva ei ota 

kantaa sotilaiden korvauskamppailuun, mutta tuodessaan uhrien asemaa esille se tulee 

esitelleeksi myös sotilaiden vaikeuksia ja välittäneeksi näiden asiaa sarjan lukijoiden 

tietoisuuteen. Samalla tavalla toimivat sarjakuvassa myös ne kohtaukset, joissa juonen 

kannalta tärkeämpien asioiden sivussa esitellään lukijoille kerjäämällä elantonsa hankkivia 

rampoja sotaveteraaneja.158 (Ks. kuva 4.) 

 

Huomionarvoista Nakazawa Keijin tavassa kuvata sotilaita on heidän asemansa uhreina.
 

BIRGIT SCHNEIDER on tutkinut saksalais- ja japanilaissotilaiden palaamista ja 

sopeutumista rintamalta siviiliyhteiskuntaan ja toteaa olevan luonnollista, että samaan 

aikaan kun armeijaa ja poliittista johtoa syytettiin tappioista, ei kritiikki yltänyt yhtä rajuna  

yksittäisiin sotilaisiin asti. Esimerkiksi sotilaiden perheet toivottivat kauan poissa olleen 

perheenjäsenen takaisin kotiin lämpimästi, mutta samaan aikaan perhe arvosteli armeijaa ja 

sodasta vastuussa olleita poliitikkoja ja sotilasjohtajia.159 Schneiderin huomion mukaisesti 

toimii myös Nakazawa, joka vaikka kritisoikin sotaa ja Japanin sotaan johtanutta maan 

johtajistoa ja sen aikaista nationalismin sekä isänmaallisuuden ilmaisutapaa, ei laajenna 

kritiikkiään juurikaan yksittäisiin sotilaisiin. Rintamalta palanneet miehet ovat sodan uhreja 

siinä missä naiset ja lapsetkin pommituksista kärsineessä emämaassa. Todelliset syylliset 

sotaan löytyvät muualta ja lähes jokaisen sotilaan tarinassa korostetaan heidän asemaansa 

sekä sodan että atomipommin uhreina. Sotilaiden esittäminen uhreina ei ollut kuitenkaan 
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Kuva 4. Tarinankuljetuksen sivussa Nakazawa esittelee myös sodan veteraanien vaikeaa asemaa sodan jälkeen. 

 

Nakazawan oma keksintö. Jo ennen Hadashi no Geniä oli 1960- ja 1970-lukujen 

japanilaisessa sarjakuvassa yleistynyt tapa esittää sotilaat uhreina aiemman sankarikuvan 

sijaan.160 Mutta vaikka sotilaiden uhrikuva ei Hadashi no Genissä ollut uusi, esitti sarja 

heidät nyt näkyvästi myös atomipommin uhreina. 

 

Sotilaiden asema oli Schneiderin mukaan kahtiajakautunut, sillä he olivat yhtaikaa sekä 

tappion henkilöitymiä ja pahantekijöitä ekspansiivisen maan armeijan osana, että uhreja 

joilla oli omat henkilökohtaiset menetyksensä ja kokemuksensa tappiosta. Sotilaat 

symboloivat hänen mukaansa sodanjälkeistä yhteiskuntaa, joka niin ikään esiintyi sekä 

uhrina että entisenä hyökkääjänä.161 Nakazawa esittää sotilaat sodan työkaluina, mistä hyvä 

esimerkki ovat itsemurhalentäjät, mutta myös sortajina kuten viidennen osan kahden 

sotilaan tapauksessa. Merkittävä osa sarjan ensimmäisestä kokoomapokkarista on käytetty 
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nuorien kamikaze-lentäjien sota-ajan olojen kuvaamiseen.162
 

Samaan aikaan myös Nakazawa 

esittää sotilaille kaksoisroolin. Heidän kokemuksensa ja kohtalonsa kuvataan lohduttomasti, 

mutta samaan aikaan sarjakuvan kuvallinen taso myös muistuttaa sotilasunivormujen avulla 

että hahmot ovat sotilaita. Toisaalta univormupukuiset sotilaat voidaan NAKARIN tapaan 

tulkita kokonaan uhreiksi sen kautta, millä tavalla univormut esitettiin. Aiempaan, sotaan 

positiivisemmin suhtautuneeseen japanilaiseen sarjakuvaan verrattuna 1960-luvun 

loppupuolen ja 1970-luvun sarjakuvien sotilaiden univormut esitettiin rääsyinä huoliteltujen 

sijaan.163 Muutos ja sen kautta tehtävä tulkinta on mahdollinen, mutta lukijalle, jolle 

japanilaisen sarjakuvan sotakuvausten kehitys ei ole tuttu, voi nähdä univormut 

pikemminkin osoituksena hahmon sotaisasta taustasta kuin merkkinä hahmon 

uhriasemasta. Kyse on osittain myös siitä mieshahmoille annetusta toimintavapaudesta, joka 

sarjakuvassa korostuu etenkin naishahmoihin verrattuna. Tyhjentävää tulkintaa aiheesta ei 

kuitenkaan voi tehdä, vaan erilaisilla tulkinnoilla on omat vahvuutensa. 

 

Nakazawan luomasta kokonaiskuvasta huolimatta sarjassa on pari kohtausta, joissa 

Nakazawa tekee poikkeuksen sotilaiden uhrikuvaan. Hän esimerkiksi esittää kaksi rintamalta 

Hiroshimaan palannutta sotilasta kaupungin orpojen riistäjinä sarjan viidennessä osassa.164  

Tämän lisäksi ainoa sotilaskuvan negatiivista puolta esittelevä esimerkki on kersantti 

Kuramochi Yuzo, joka kertoo johtaneensa joukkoja Mantshuriassa kiinalaisia vastaan. 

Kersantin kertomus sijoittuu Hadashi no Genin aikajanalla Korean sodan aikoihin 1950-

luvulle ja kohtauksen kritiikin pääpaino on Japanin uudesta sodasta saamassa taloudellisessa 

hyödyssä.165 Kersantti Kuramochi nähdään kohtauksessa siviilivaatteissa ja liikemiehenä 

lyhyttä yhdelle sivulle mahtuvaa Mantshurian kertomusta lukuunottamatta. Näin kersantti 

Kuramochi on suurimmaksi osaksi etäännytetty sotilaan asemasta. Ennen kaikkea hänet 

näytetään pohattana, jonka on onnistunut rikastua vääryydellä, tässä tapauksessa Korean 

sodan avulla. Kohtaus jatkaa jo Hadashi no Genin ensimmäisessä osassa aloitettua 

rikkaiden kritiikkiä. Tuolloin Genin isä toteaa kriittisesti Japanin Tyynellämerellä aloittaman 

sodan hyödyttäneen vain rikkaita muun osan kansasta kärsiessä. Huomionarvoista Genin 

isän sanoissa on myös toteamus siitä, että armeijaa oli johdettu rikkaiden toimesta 

harhaan.166 Sotilaiden ja armeijan vastuuta siis vieritetään pois molemmissa kohtauksissa 

aivan eri osissa sarjaa ja siirretään epämääräiselle rikkaiden ryhmälle. 
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Kersantti Kuramochia mielenkiintoisempi sotilashenkilö nähdään sarjassa kahden viimeisen 

kirjan aikana. Nakao Juzo, niin ikään kersantti, on yhä 1950-luvulla vahvasti militaristinen 

henkilö. Hänellä on tapana pitää yllään univormua ja laulaa militaristisia lauluja, toisin 

sanoen hän osoittaa arvomaailmansa hyvin selkeästi. Hän on henkilö, jonka tarinaan 

Nakazawan ei uskoisi tuoneen mukaan uhrikuvaa. Loppujen lopuksi kersantti Nakao onkin 

sodan uhri tyttärensä Mitsukon kautta, joka kahdeksan vuotta atomipommin räjähdyksen 

jälkeen menehtyy radioaktiivisuuden aiheuttamiin vaivoihin oltuaan siihen saakka 

näennäisen terve. Vaikka jo aiemmin kersantti kertoo kuinka menetti atomipommin vuoksi 

koko muun perheensä, vasta viimeisen elossa olevan perheenjäsenen kuolema antaa 

sarjakuvassa ymmärtää Nakao Juzon luopuvan militarismistaan.167
 

Sarjakuvaa tarkkaan 

tarkasteltaessa huomaa, ettei kersantti itseasissa missään vaiheessa itse sano muuttuvansa, 

mutta Mitsukon isälleen jättämä kirje ennen kuolemaansa sekä Genin sanat vihjaavat tähän 

suuntaan.168 Lukija saadaan siis ainakin ajattelemaan, että kersantti on muuttunut mies, 

mutta tämä vaikutelma syntyy tekijän tavassa esittää Juzon tarina. Siinä on samanlaista 

vihjausta toivosta kuin Genin oppilastoverin Aiharan tapauksessa. Hadashi no Genin tekijä 

haluaa antaa lukijoilleen käsityksen siitä, että maailmaa voidaan muuttaa paremmaksi. 

Japanin armeijassa palvelleen kersantin esittäminen tapansa parantaneena henkilönä on 

Nakazawa Keijin kerronnallinen tapa saada sarjakuvansa lukija uskomaan tähän parempaan 

maailmaan. Siviilielämään palaaminen ei aina ollut sotilaille helppoa, sillä se merkitsi sota-

aikana muodostetun minäkuvan hylkäämistä uuteen tilanteeseen sopimattomana.169 Tämän 

Nakazawa Keiji nostaa esitellyssä kohtauksessa esille ja antaa lukijalle jälleen yhden vihjeen 

sotilaiden asemasta samanarvoisina uhreina muiden atomipommin uhrien kanssa. Samalla 

tämä sarjan aivan loppupään tapaus antaa muiden lopun tapahtumien tavoin Hadashi no 

Genin lopetukselle kaihoisan myönteisen päätöksen. 

 

Miksi Nakazawa kuvaa Hadashi no Genin sotilaat lähes täysin uhreina vaikka nämä 

edustavatkin hänen kritisoimaansa sotaa? DOWER toteaa suurimman osan hibakushaa 

murtuneen identiteetiltään.170 Vaikka monetkaan sotilaat eivät kokeneet atomipommin 

räjähdystä palvellessaan rintamalla, ovat monet heistä kotikaupunkiinsa palattuaan joutuneet 

pommin uhreiksi jälkikäteen. Hadashi no Genissä Nakazawa Keiji haluaa nostaa tämän 
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lukijoiden tietoisuuteen.171 Tällä tavalla hän jälleen kerran alleviivaa oman sanomansa 

tärkeyttä. Hadashi no Genin sivuilla sodalla ei ole voittajia, vaan jopa taistelukentiltä kotiin 

palaavia voivat odottaa uudet kauheudet. Toisekseen Nakazawa käyttää sarjakuvassaan 

samankaltaista erottelua nationalistisen valtion ideologian ja yksilöiden isänmaallisuuden 

välillä kuin OHNUKI-TIERNEY käyttää omassa tutkimuksessaan,172
  

ja jota myös 

Schneider on tarkoittanut. Suoraan tämä tulee Hadashi no Genissä esille jälleen 

ensimmäisessä osassa Genin isän suusta, kun tämä toteaa rakastavansa Japania vaikka 

vastustaakin sotaa.173 

 

1.5. Yksi korealainen kaikkien äänenä 

 

Nakazawa Keiji on nostanut Hadashi no Genissä ulkomaalaisista atomipommin uhreista 

esille korealaiset. Hiroshimaan heitä oli tullut kotimaastaan pakkotyövoimaksi, mutta myös 

tavanomaisen maahanmuuton kautta esimerkiksi opiskelemaan.174 Nakazawan sarjassa 

korealaiset henkilöityvät herra Pakiin, joka asui Nakaokien naapurina ennen pommin 

räjähdystä. Hänestä annetaan läpi sarjan positiivinen kuva ja hänen kauttaan ajetaan myös 

muiden korealaisten oikeuksia. Korealaisuus tuodaan korostetusti esille herra Pakin 

esiintyessä sarjassa. Tämä on voitu tehdä pienemmin vihjauksin, kuten herra Pakin 

kertoessa kuinka hän pääsi sodan päättymisen jälkeen taas jaloilleen, tai pidempien 

korealaisten oloja taustoittavien kohtausten kautta, kuten herra Pakin monologissa sarjan 

seitsemännessä osassa.175 Muiden korealaisten esiintyminen rajoittuu herra Pakin isän 

kohtalosta kertomiseen ja polttohautaamiseen sekä lyhyeen episodiin jossa kaksi 

korealaismiestä sodan päättymisen jälkeen pilkkaa junassa japanilaisia.176 Myös näissä 

kahdessa kohtauksessa yksittäisten henkilöiden kautta tapahtuva kerronta laajennetaan 

koskemaan koko korealaisvähemmistöä. Nakazawa käyttää näitä kahta kohtausta samalla 

tavalla kuin herra Pakia laajemmin, eli kuvaamaan korealaiset atomipommin uhreina 

japanilaisten tavoin. Korealaisten kautta Nakazawa Keiji esittää Hadashi no Genissä 

kritiikkiä Japanin 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla harjoittamaa imperialismia kohtaan. 

Korealaisten merkitys imperialismin kritiikissä on niin suurta, ettei Nakazawa palaa 

aiheeseen juurikaan muiden sarjakuvan hahmojen kautta. Ennen Nakazawan korealaisten 
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käsittelyä Hadashi no Genissä oli aihe noussut esiin muun sodan kriittisen käsittelyn 

yhteydessä ainakin Tezuka Osamun vuonna 1970 ilmestyneen Nagai anan kautta.177 

Aiemmin Nakazawaan suuren vaikutuksen tehneen178 Tezukan mahdollisesta merkityksestä 

Hadashi no Genin korealaisteemaan ei voida sanoa lähteiden valossa mitään, mutta 

Tezukan myöhempi esimerkki on mahdollinen, joskaan ei asian näin ollessakaan tärkein 

korealaiskuvauksen olemassaolon taustasyy. Yleistä korealaisen hibakushan käsittely ei 

näyttäisi japanilaisessa sarjakuvassa olleen edes aiemmassa sotaan kriittisesti suhtautuneessa 

sarjakuvassa. 

 

Miksi Nakazawa Keiji on ottanut korealaiset mukaan Hadashi no Geniin ja antanut heille 

vielä hyvin näkyvät roolit Japanin ulkopuolisen hibakushan ja Japanin militarismin uhrien 

edustajina? Syy on nähdäkseni kolmitahoinen. Yksi selittävä tekijä on yksinkertaisesti 

korealaisten suuri määrä Japanissa Hadashi no Genin tapahtuma-aikana. Toisen 

maailmansodan loppuessa Japanissa oli noin kaksi miljoonaa korealaista179 ja 

Hiroshimassakin atomipommin pudotessa noin 50 000 joista arviolta alle puolet selvisi 

hengissä. Tarkkaa korealaisten määrää kaupungissa ei ole pystytty selvittämään ja edellä 

annettu luku pohjautuu Hiroshiman prefektuurin alueella olleiden korealaisten määrän eri 

arvioihin.180 Nakazawa pohjaa Hadashi no Genissä arvioon, jonka mukaan kuolleita 

korealaisia olisi ollut Hiroshimassa ja Nagasakissa yhteensä noin 50 000,181 mikä arviona voi 

olla yhtä oikein kuin moni muukin arvio. Kaupungin tuhoutumisen jälkeen korealaisia asui 

etenkin kahdessa kaupunkiin muodostuneessa slummissa joen varren läheisyydessä, 

Fukushima-chōssa sekä Minamikannon-machissa.182 Korealaiset on siis voinut olla jo 

lukumääränsä vuoksi luonnollinen valinta sarjaan. Vertailuksi voi todeta, että pakkotyöhön 

Japaniin tuotuja kiinalaisia oli koko maassa vähemmän kuin korealaisia Hiroshimassa, noin 

neljäkymmentätuhatta.183 Toisekseen kyse on Nakazawa Keijin isän tälle antaman esimerkin 

noudattamisesta. Läpi Hadashi no Genin on selvää, että sarjan tekijä kunnioittaa 

atomipommin aiheuttamassa tulipalossa kuollutta isäänsä ja tämän antamaa esimerkkiä. 

Nakazawa kertoo omaelämäkerrassaan, että pilaillessaan korealaisten naapuriensa 

kustannuksella hän ja hänen sisaruksensa suututtivat isänsä. Saatuaan tietää pilkanteosta isä 
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kertoi japanilaisten julmasta tavasta kohdella korealaisia.184 Nakazawan isän kertomuksesta 

on jäänyt selvästi paljon kaihertamaan nuoren Keijin mieleen, vaikka Nakazawa sanookin, 

ettei ollut vielä tuolloin ymmärtänyt kaikkea kuulemaansa.185 Isän antama esimerkki, ja 

ainakin osittain tästä kumpuava isän kunnioitus, ovat vaikuttaneet vahvasti Nakazawan 

omaan ajatteluun ja ne on otettu myös osaksi Hadashi no Geniä. 

 

Kolmas syy korealaisten valintaan Hadashi no Genin sivuille on korealaisen hibakushan 

huonossa asemassa sarjan tekoaikana, mutta toisaalta myös yleisemmin heränneessä 

tietoisuudessa syrjittyjen ryhmien aseman parantamiseksi. Koska Nakazawa oli jo nuorena 

oppinut isältään ihmisen arvosta huolimatta tämän kansalaisuudesta, on hän luultavasti ollut 

vanhempanakin tietoinen korealaisten atomipommin uhrien huonosta asemasta. Korealaiset 

atomipommin uhrit alkoivat saada mediassa näkyvyyttä Vietnamin sodan aiheuttaman 

sodanvastaisen liikehdinnän myötävaikutuksella 1960-luvun toisella puoliskolla. Vuonna 

1972, noin vuosi ennen Hadashi no Genin alkamista, pidetyssä ydinaseita vastustavassa 

konferenssissa nostettiin ensimmäisen kerran esille Korean hibakushan ongelma.186 Japanin 

sotavuosina sortamat korealaiset ja kiinalaiset myös huomioitiin japanilaisissa oppikirjoissa 

1970-luvun puolivälin tienoilta aiempaa paremmin, mihin on mahdollisesti vaikuttanut 

Japanin virallinen lähentyminen Manner-Kiinan kanssa samoihin aikoihin.187 

 

Vaikka toisen maailmansodan loppumisesta oli jo pitkä aika, ei korealaisten asema Japanissa 

ollut parantunut niin paljoa kuin he luultavasti olivat toivoneet, vaikka joitain pieniä 

positiivisia seikkoja olikin tapahtunut. Aloittaessaan Hadashi no Genin vuonna 1973 

Nakazawa Keiji on luultavasti ollut tietoinen korealaisten, mukaan lukien korealainen 

hibakusha, taistelusta oikeuksiensa puolesta ja tässä taistelussa tapahtuneista käänteistä sekä 

yhteiskunnassa yleisemmin tapahtuneista muutoksista. Sen sijaan korealaisten nostaminen 

olennaiseksi uhriryhmäksi ei johdu sarjakuvan omaelämäkerrallisesta luonteesta, sillä 

Nakazawa toteaa hänen naapuriensa, Pakin perheen, muuttaneen pois jo hänen olleessaan 

lapsi.188 Vaikka hänen lapsuusaikeiset naapurinsa antoivatkin nimen Hadashi no Genin 

herra Pakille ja tämän isälle, ei Nakazawa ole voinut ottaa korealaisia koskevia tapahtumia 

sarjakuvaansa omista kokemuksistaan. Hän on joko keksinyt tapahtumat itse sarjaansa 

varten tai kuullut korealaisia koskevista tapauksista muilta uhreilta tai lukenut niistä. 
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Millainen kuva korealaisista annetaan Hadashi no Genissä? Korealaiset esitetään 

kaksinkertaisina uhreina. Herra Pakin omien kokemusten kautta korealaiset näytetään 

lukijalle atomipommin uhreina ja toisekseen sekä hänen että muidenkin hahmojen 

kertomien seikkojen kautta korealaiset esitetään myös Japanin militarismin uhreina.189 Läpi 

sarjan kestävä ja helposti havaittava tekijän suuri halu kertoa tarinansa vahvoin 

painotuksinensa, saa korealaisiakin koskevat kohtaukset näyttäytymään yksinkertaisesti 

syytösten kautta, kuten Kawaguchi toteaa.190 Kuva korealaisista on yksinkertainen ja 

oikeastaan he ovat mukana sarjakuvassa vain jotta Nakazawa voi käyttää heitä kritiikissään. 

Kawaguchi toteaa, ettei ole varma onko tässä kyse kirjoittajan halusta esittää korealaiset 

syytöstensä välikappaleina vai pelkästään japanilaisen sarjakuvan yksinkertaistavasta 

luonteesta.191
 

Jeff  Adams korostaa Nakazawan kuvakerronnan tarttuvuutta juuri sen 

yksinkertaistavan luonteen vuoksi.192 Sama lienee siis mahdollista myös kerronnan osalta 

laajemminkin. Sarjakuvan kautta on mahdollista esittää monimutkaisiakin asioita, mutta 

oliko se yleistä 1970- ja 1980-lukujen japanilaisessa sarjakuvassa joka ilmestyi alun perin 

lapsille suunnatussa lehdessä? Toisaalta täytyy huomata, ettei Nakazawa mainitse kertaakaan 

Hadashi no Genin sivuilla maahan vapaaehtoisesti tulleita korealaisia vaikka on hyvin 

varmasti ollut heistä tietoinen sen perusteella, kuinka hyvin hän osaa korealaisia koskevat 

kohtauksensa esittää. Näiden vapaaehtoisesti maassa olevien korealaisten poisjättäminen on 

luultavasti ollut tekijän tietoinen valinta. Tämä ei kuitenkaan poista aiheutuvaa 

monitulkintaisuutta vaan pikemminkin vahvistaa sitä. Kaiken kaikkiaan Hadashi no Genin 

antama kuva korealaisista on hyvin monitulkintainen, vaikka sarjakuva heidät 

päällimmäisenä esittääkin yksiulotteisessa valossa. 

 

Herra Pak on hahmona mielenkiintoinen. Hänet esitetään useaan otteeseen Nakaoka Genin 

hyväntekijänä, kuten kohtauksessa jossa hän antaa Genille rahaa jotta tämä voisi viedä 

pikkusiskonsa Tomokon sairaalaan. Kuitenkin heti saman kohtauksen jatkoksi herra Pak 

kertoo nousseensa sodan jälkeen jaloilleen mustan pörssin kaupoilla.193 Muissa Hadashi no 

Genin mustaa pörssiä käsittelevissä kohtauksissa on siihen suhtautuminen negatiivista.194 

Kawaguchi katsookin herra Pakin roolin olevan Hadashi no Genissä hyvin monimutkaisen, 
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mikä hänen mukaansa antaa lukijalle aavistuksen siitä kuinka mutkikkaita ja joskus jopa 

kieroutuneita tuntemuksia atomipommin uhrit ovat tunteneet. Toisaalta hän ei myöskään 

kiellä lukijan mahdollisuutta tulkita herra Pakin hahmo yksinkertaisesti tarinaksi 

oikeudenmukaisuudesta jossa uhrin ja hyökkääjän välinen raja on selvä.195 Herra Pak 

voidaan tulkita hänen mukaansa siis monella tavalla ja hän näyttäisi osuvan tulkinnassaan 

oikeaan. Monitulkintaisuudesta tekee mielenkiintoista se, että kokonaisuutena korealaiset on 

valjastettu Japanin toisen maailmansodan aikaisen johdon kritisoimiseen, toisin sanoen 

monitulkintaisuus on mahdollista yhdestä tekijän asettamasta päämäärästä huolimatta. 

Herra Pakin mustan pörssin kytkökset ovat tulkittavissa oikeutettuina korealaisten 

kokemien asioiden vuoksi. Tällainen monitulkintaisuus on ehkä mahdollista juuri siksi, että 

hahmo on korealainen. Herra Pakin kohdalla hahmon kehitys täysin mallikelpoisesta sorron 

uhrista japanilaisten tukalalla tilanteella itsensä elättäväksi hahmoksi on mahdollinen. 

Japanilaisten hahmojen kohdalla tämä ei ole Hadashi no Genin sanoman vuoksi 

mahdollista. Jos japanilainen hahmo sarjassa kehittyy johonkin suuntaan, sen täytyy 

tapahtua kohti hyvää yksinkertaisesti siitä syystä, ettei Nakazawa näe japanilaisilla oikeutta 

toimia toisin sodan ja siihen johtaneiden tekojen vuoksi. 

 

Herra Pakin kautta voidaan tarkastella myös Hadashi no Genin erikoista tapaa suhtautua 

rikoksiin, jotka tiettyjen kriteerien täyttyessä ollaan valmiita oikeuttamaan. Lukijalle 

kerrotaan viranomaisten voimattomuudesta ja korruptiosta, joka johti tilanteisiin, joissa 

sekä viranomaisten itsensä että siviilien turvallisuus oli uhattuna. Japanilaispoliiseilla ei ollut 

sodan jälkeen yhdysvaltalaisten miehittämässä maassa oikeutta kantaa asetta, mistä Hadashi 

no Genin englanninkielisen laitoksen kääntäjätkin huomauttavat viitteellä.196 Herra Pakin, 

sekä toisaalta orpolapsien kuten Ryūtan kautta Nakazawa näyttäisi oikeuttavan lainvastaisen 

toiminnan osoittaen lukijoille sen tarpeellisuuden hengissä pysymisen kannalta. Mutta 

kaikenlaiset rikokset eivät ole Nakazawankaan välittämän kuvan mukaan sallittuja. Hadashi 

no Genissä laittomuudet esitetään ymmärtävässä sävyssä silloin, kun rikoksen tekijä ei ole 

aikuinen japanilainen mies, tai kun kyse ei ole sarjan kritisoimista sotarikoksiin vertautuvista 

rikoksista, tärkeimpänä atomipommien käyttö. Nakazawa ei vedä rajaa siihen, kuinka laaja 

hyöty rikoksesta saavutetaan, jos se vain asettuu edellä mainittujen kriteerien sisään. Herra 

Pakin tapauksessa rikoksissa kyse on samankaltaisesta mustan pörssin kaupasta kuin Ryūtan 

surmaamien kahden miehenkin tapauksessa.197 Ero on siinä, ettei itsekin sortoa kokenut 
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herra Pak käytä orpoja hyväkseen sekä se, että hän on pakolla maahan tuotu korealainen. 

Nakazawan luoman kuvan mukaan selviytyminen laittomilla keinoilla on sallittua sorretuille 

ja toisten toimista kärsineille, toisin sanoen niille henkilöille jotka Nakazawan mukaan ovat 

kaikkein eniten uhreja. Tämän ajattelun taustalta on havaittavissa Nakazawan oma kauna 

hänelle ja muille uhreille kärsimyksiä aiheuttaneita henkilöitä kohtaan. Nakazawa on myös 

nähnyt läheltä niiden ihmisten ahdingon, jotka laittomuuksiin ovat päätyneet. Esimerkiksi 

Ryūtan hahmo perustuu Nakazawan todelliseen yakuzaystävään.198 
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2. SORTO TULEE YLHÄÄLTÄ 

 

Yhdysvaltojen päätös käyttää atomipommeja näyttää lopettaneen sodan lopulta nopeasti, 

mutta päätöksen tarpeellisuudesta on keskusteltu paljon. Atomipommien käytön 

puolustajat ovat sanoneet sen säästäneen monia ihmishenkiä sodan nopean loppuun 

saattamisen lisäksi. Päätöstä kritisoineet taas ovat väittäneet päätöksen syntyneen 

ennemminkin poliittisista kuin sotilaallisista syistä. Toinen maailmansota olisi heidän 

mukaansa saatu muutoinkin nopeasti loppumaan.199 

 

2.1. Keisari suurin syyllinen 

 

Jo ennen kuin Hadashi no Gen etenee atomipommien Hiroshimassa ja Nagasakissa 

aiheuttamaan tuhoon, esittää Nakazawa Keiji sodan kritiikkiä. Osansa saavat sodan 

molemmat osapuolet, mutta pääpaino on Japanin kritisoimisessa. Ensimmäisessä osassa 

kritiikki esitetään vielä paljolti Nakaoka Genin yhä elossa olevan isän Daikichin kautta 

Genin imiessä itseensä isänsä esimerkkiä. Symbolisella tasolla Japanin tulevaa tuhoa ennakoi 

Genin pikkuveljen haaveilema sotalaivan pienoismalli, jonka Gen veljelleen hankkii, ja jota 

tämä myöhemmin pitää käsissään kuolemansa hetkellä.200 Lelulaiva muistuttaa lukijoita 

japanilaisesta sotalaivasta Yamatosta, vaikka Nakazawa ei missään vaiheessa esitäkään sen 

olevan kyseinen Hiroshiman lähellä Kuressa rakennettu alus.201 Japanissa sotalaiva Yamaton 

tuho sodan viimeisinä päivinä Okinawalla on symboloinut sodan tappiota.202 Sotalaivan 

pienoismalli sarjakuvassa enteilee tappiota vaiheessa, jolloin Hadashi no Gen vielä esittelee 

sodan viimeisiä päiviä. Japanilainen populaarikulttuuri, ja etenkin Matsumoto Leijin 

televisioanimaatio ja animaatioelokuvat avaruustaistelulaiva Yamatosta, muuttivat Hadashi 

no Genin ilmestymisen aikoihin vuodesta 1974 lähtien japanilaisten mielikuvia Yamatosta 

käsitellen science fictionin kautta Yamaton roolia. Toisessa maailmansodassa uponneelle 

alukselle luotiin uusi upeampi tulevaisuus ja japanilaisyleisö sai miltei terapeuttisen 

käsittelyn hävityn sotansa symbolille ja sodan ajatukselle ylipäänsä luoden Yamaton 

symbolille positiivisempia merkityksiä.203 Toisin kuin tämä Hadashi no Genin tulkintaa 

hieman myöhäisempi Yamato-kuva, välttää Nakazawan sarjakuva luomasta kuvaan uusia 

merkityksiä keskittyen sen sijaan alleviivaamaan jo olemassa ollutta kuvaa. 
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Keisari Hirohito 

Keisari Hirohiton merkityksestä ja asemasta toisessa maailmansodassa sekä Japanin 

johtamisessa sotaan on keskusteltu jo useamman vuosikymmenen ajan. Hirohiton kuolema 

vuonna 1989 nosti kysymyksen uudelleen pinnalle 1990-luvulla. Virallisesti Hirohitosta on 

sodan jälkeen luotu kuva pasifistina, joka joutui sotilastahojen vetämänä mukaan sotaan 

symbolisena johtajana. Keisari Hirohitolla näyttäisi kuitenkin tässäkin tapauksessa olleen 

ainakin moraalinen vastuu siitä, että häntä on annettu käyttää oikeutuksena sotaan. Kaikki 

eivät tätä virallista keisarin merkitystä ole koskaan hyväksyneet. Etenkin Japanin 

kommunistinen puolue on usein pitänyt esillä Japanin ja keisarin sodan aikana tekemiä 

rikoksia. Kaiken kaikkiaan keisarikysymys Japanissa on ollut monimutkainen ja se on tuonut 

hyvinkin erilaisia poliittisia ryhmittymiä ajamaan samaa asiaa.204 Nakazawa Keijin näkemys 

keisarin asemasta suhteessa Japanin Tyynellämerellä käymään sotaan on sen sijaan 

yksinkertaisempi. Nakazawa syyttää Hadashi no Genin kautta keisaria niistä kauheuksista 

joita japanilaiset, ja etenkin Hiroshiman asukkaat, joutuivat kokemaan sodan aikana. Jo 

sarjansa ensimmäisessä osassa Nakazawa kysyy Genin veljen Akiran suulla, miksi 

Yhdysvallat pommittaa Japania jatkuvasti, jos keisarin kerran sanotaan suojelevan maata.205 

Tämä verrattain kevyt esimerkki saa jatkokseen myöhemmin useita muita, joista 

raskaimmasta päästä on viimeisen osan Genin monologi, jossa tämä kritisoi keisaria sodan 

aloittamisesta ja luettelee useita japanilaissotilaiden keisarin nimeen tekemiä rikoksia, kuten 

raskaana olevien naisten kiduttamisen.206 Keisarin laajasta kritiikistä huolimatta tämä 

esiintyy sarjakuvan kuvituksessa vain kahteen otteeseen. (Ks. kuva 5.) Keisarin esittäminen 

japanilaisessa sarjakuvassa ei ole lainkaan tavallista, joten häneen Hadashi no Genissä 

kohdistuva kritiikki onkin ilmiönä lähes ainutkertainen. Lisäksi sarjan saama laaja huomio 

tekee kritiikistä vielä merkittävämpää. Nakazawa on itsekin ihmetellyt, kuinka Hadashi no 

Gen on voitu hyväksyä Japanissa koulukirjastojen valikoimiin.207 Keisarin esittämisen 

harvinaisuudesta kertoo sekin, että kritiikki Hirohitoa kohtaan on kokonaan riisuttu 

Hadashi no Genin animaatioversiosta, vaikka muutoin alkuperäislähdettä onkin pitkälti 

kunnioitettu.208 
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Kuva 5. Toinen kahdesta Hadashi no Genin ruudusta, joissa keisari Hirohito kuvataan. 

 

Hadashi no Genin viimeisessä osassa Nakazawan esittämille sotilaiden rikoksille ja keisarin 

syyllisyydelle luodaan suora rinnastus. Nakazawa syyttää Genin suulla suoraan keisaria 

henkilökohtaisesti rikoksista, joita sodan aikana tehtiin. Nakazawan välittämän kuvan 

mukaan vastuu näistä rikoksista oli ennen kaikkea keisarilla. Ehkä parhaiten tämä tulee esille 

Genin äidin Kimien kyseenalaistaessa sodan päättämisen vasta Hiroshiman ja Nagasakin 

atomipommien räjähtämiseen, vaikka jo aiemmin oli hänen mukaansa selvää että Japani oli 

hävinnyt sodan. Kimien, ja tätä kautta Nakazawan, sanojen mukaan keisari välitti vain 

itsestään,209 eli toisin sanoen Nakazawan voidaan nähdä syyttävän häntä vastuunsa 

pakoilusta. Taustalla ajatuksessa liian myöhäisestä antautumisesta näyttäisi olevan 

pattitilanne, joka oli syntynyt elokuussa 1945 Ylimmässä sotaneuvostossa. Vaikka 

atomipommit olivat jo tuhonneet kaksi suurta kaupunkia ja Neuvostoliitto oli ryhtynyt 

sotatoimiin Japania vastaan, oli neuvosto umpikujassa sen suhteen pitäisikö antautua vai ei. 

Tilanne laukesi vasta silloisen pääministerin Suzuki Kantarōn pyytäessä keisari Hirohiton 

mielipidettä antautumisen suhteen, jolloin keisari puolsi antautumista.210 Nakazawan 

Hadashi no Genissä esittämän kantansa kautta syntyy kuva siitä, että keisarilla olisi ollut 

mahdollisuus lopettaa sota henkilökohtaisesti jo aiemmin, jolloin keisari itse oli myös 

syyllinen sodan moniin uhreihin jatkaessaan sotaa. Nakazawan esittämänä Hirohitossa 

henkilöityvät kaikki ne vääryydet, joita sodan ja atomipommien uhrit joutuivat kokemaan. 

Omaelämäkerrassaan Nakazawa jopa kysyy, kuinka keisari kehtasi tappaa hänen isänsä, 

veljensä sekä siskonsa.211 

 

Vaikka Hadashi no Gen ilmestyi neljän eri lehden julkaisemana, ei julkaisualustalla näyttäisi 

olleen vaikutusta keisarikritiikkiin sitä poissulkevassa mielessä, vaan kritiikki on jatkunut 

sarjan alusta sarjan viimeisiin hetkiin saakka. Jos jotakin muutosta on tapahtunut, on se 
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ollut kritiikin muuttuminen sarjan loppua kohden kärjekkäämmäksi. Keisariin ja tämän 

ympärille rakentuvaan instituutioon liittyen Kawaguchi esittää, että sarjakuvan tekijän ja 

Hadashi no Geniä julkaisseiden kolmen lehden vasemmistotaustan valossa Hadashi no Gen 

voidaan tulkita myös propagandan välineeksi. Kawaguchi jatkaa esittelemällä keisarin 

vuoden 1975 kuuluisaa puhetta, jossa tämä sivuuttaa omat poliittiset ja moraaliset vastuunsa 

sodan lopputuloksesta ja Hiroshiman atomipommista.212 Nakazawan keisarista antama kuva 

onkin hyvin vahva ja tietyllä tavalla painottunut ja Kawaguchin esittelemällä puheella on 

luultavasti ollut oma vaikutuksensa Nakazawan esittämän kritiikin terävyyteen, mutta se on 

vain yksi asiaan vaikuttanut seikka niiden muiden joukossa, joita Kawaguchi ei mainitse. 

Kawaguchin esittelemä syy Hadashi no Genin keisarikritiikkiin lienee oikea. Hän esittää 

Hadashi no Genin pyrkivän rikkomaan sodanjälkeisessä Japanissa vallalla olleet tavat esittää 

atomipommeihin liittyvät kokemukset tulkitsemalla ne uudelleen ja esittämällä oman 

näkemyksensä, sillä Nakazawa ei ole voinut tunnustaa aiempia kerrontatapoja 

sellaisenaan.213 

 

Nakazawan keisari Hirohitoon kohdistama kritiikki johtuu osittain niistä traumoista, joita 

Hiroshiman atomipommi jätti tulevaan sarjakuvataiteilijaan. Asai Motofumin haastattelussa 

Nakazawa itsekin toteaa tekstiensä sisältävän ankaraa vihaa valtaa ja johtajia kohtaan. Hän 

myös jatkaa, ettei luota ihmisiin, jotka eivät sano mitään keisarijärjestelmästä. Vuonna 2007 

toteutetun haastattelun mukaan japanilaisten tulisi Nakazawan mielestä ymmärtää 

keisarijärjestelmän vaarojen olevan yhä läsnä.214 Sekä omaelämäkerrassaan että Hadashi no 

Genissä Nakazawa kritisoi keisaria tämän vuoden 1947 joulukuun Hiroshiman vierailun ja 

koulussa uutena vuotena kumartamalla keisarille osoitetun kunnioituksen osalta.215 Toisaalta 

jälleen on kyse myös Nakazawan isän Harumin vaikutuksesta poikaansa tämän vielä eläessä. 

Nakazawa Harumi sanoi oman mielipiteensä sotaa ja keisaria vastaan useisiin otteisiin ja otti 

osaa myös Hiroshiman Kanzakin alueen sodanvastaiseen liikehdintään, jonka vuoksi tämä 

oli myös neljätoista kuukautta pidätettynä sodan aikana.216 Nakazawa Keijin keisarikritiikin 

taustalta löytyy siis samankaltaista isän vaikutusta poikansa ajatteluun kuin suhtautumisessa 

korealaisiin. Täytyy myös huomioida Nakazawa Keijin muiden sukulaisten merkitys asiassa. 

Korealaisten kohdalla isän esimerkki oli yksinkertaisuutensa vuoksi helpommin pienen 

pojan omaksuttavissa kuin mutkikas sodan luonne ja vastustus. Isän perintönä tullut sodan- 
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ja keisarinvastaisuus lienee värittynyt sukulaisten kertoman kautta, mihin suuntaan 

Nakazawan kirjoittamat otteet sukulaisistaan omaelämäkerrassa viittaavat.217 

 

Toinen syy keisarin kritiikkiin koostuu monista pienemmistä seikoista. Sodanjälkeisessä 

Japanissa keisari oli näkyvä henkilö. Hirohito jatkoi Japanin sodassa kokemasta tappiosta 

huolimatta keisarina monien japanilaisten puolustaessa keisari-instituutiota ehdottaen siitä 

tehtävän Iso-Britannian monarkian kaltainen.218 Jo pelkkä keisarin läsnäolo ja 

pysyttäytyminen keisarina on saattanut riittää menneisyytensä kalvamalle Nakazawalle syyksi 

kritisoida tätä Hadashi no Genissä. Mutta pelkän keisarin olemassaolon lisäksi Hirohito, 

sekä koko keisari-instituutio, olivat usein läsnä sodanjälkeisessä yhteiskunnassa käydyissä 

keskusteluissa. Pian toisen maailmansodan jälkeen keisarin sotasyyllisyydestä keskusteltiin 

Japanissa paljon ja avoimesti,219 ja sikäli Nakazawan sarjakuvaansa kirjoittama kritiikki sopii 

Hadashi no Genin tapahtuma-ajan kuvaukseen. Ajankuvaa tärkeämpää on kuitenkin se, että 

keisari oli usein esillä yhteiskunnassa aikana ennen Hadashi no Genin alkamista sekä 1970- 

ja 1980-luvuilla kun Nakazawa teki sarjakuvaansa. 

 

Keisari Hirohito piti sodan jälkeenkin omia poliittisia mielipiteitään tärkeinä ja hän pysyi 

kytkeytyneenä politiikkaan vuonna 1947 voimaan tulleesta uudesta perustuslaista ja sen 

keisarille asettamasta symbolisesta arvosta huolimatta. Japanissa keskusteltiin 1970- ja 1980-

luvuilla keisaria koskevista asioista esimerkiksi keisarin symbolisen aseman sekä keisari-

instituutioon liittyvän Japanin valtion perustamispäivän ja keisarin hallintokausien 

nimeämiskysymyksen kautta.220 Keisarikuvassa 1960- ja 1970-lukujen taitteessa liikkeelle 

lähtenyt muutos niin sanotusti kovensi aiempina sodan jälkeisinä vuosikymmeninä 

pehmeänä nähtyä kuvaa heijastaen Japanin uutta asemaa taloudellisena suurvaltana sekä 

maan hallituksen pyrkimyksiä käyttää keisariutta omassa ulkopolitiikassaan.221 Ajankohtaiset 

keskustelut pitivät keisariaiheen myös Nakazawan ajatuksissa. Nakazawan keisarikritiikin 

kannalta tärkeimmät keisariin liittyvät tapaukset Japanin julkisessa keskustelussa 

vaikuttaisivat kuitenkin olleen vuosien 1973 ja 1979 keisari Hirohitoon liittyneet 

paljastukset. Vuonna 1973 Japanin puolustusviraston johtaja Masuhara Keikichi kertoi 

toimittajille hänen ja keisarin välisen tapaamisen sisällöstä.222 Jo pelkkä sodan jälkeen 
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pasifistiksi korostetun keisarin kiinnostus Japanin puolustuspolitiikkaa ja siihen liittyviä 

asioista kohtaan olisi voinut riittää Nakazawa Keijin esittämään kritiikkiin. Kansallisesti 

asiasta teki merkittävämmän se, mitä Masuhara kertoi keisarin sanoneen tapaamisen aikana. 

Keisari ihmetteli Japanin puolustusuudistukseen liittynyttä poliittista keskustelua, ehdottaen 

Masuharan mukaan entisen, sodan tappiota edeltäneen ajan puolustusvoimien parhaiden 

puolien liittämistä uudistuksen yhteydessä silloiseen puolustustoimintaan.223 Keisarikuvan 

aiempi pehmeä, esimerkiksi Hirohiton meribiologista tutkimusharrastusta esitellyt puoli 

pysyi yllä myös keisaria valtion päänä korostaneen ja tätä kauemmas kansasta kohottaneen 

kuvan tullessa selvemmäksi.224 Hirohiton pehmeämpiä piirteitä korostanut kuva ei 

kuitenkaan riittänyt muuttamaan Nakazawan kriittistä suhtautumista tähän, kuten ei tehnyt 

keisarin pasifistisuutta esitellyt kuvakaan. Keisarikuvassa Japanissa tapahtuneet muutokset 

eivät heijastu Hadashi no Geniin millään tavalla, vaan Nakazawa esittää näistä ulkopuolisena 

pysyttelevän kriittisen kuvan. 

 

Toisessa, vuoden 1979 tapauksessa, paljastuneiden yhdysvaltalaisdokumenttien mukaan 

keisari Hirohito kannatti Yhdysvaltain ja Japanin rauhansopimusneuvottelujen aikaan 

yhdysvaltalaisjoukkojen pysymistä Okinawalla ja Ryūkyūsaarilla.225 Jälkimmäistä näistä 

kahdesta tapauksesta Nakazawa arvostelee omaelämäkerrassaan. Hän kysyy ”tyhmältä 

keisarilta” kuinka tämä saattoi puhua Okinawasta tuohon sävyyn niin piittaamattomasti.226 

Nakazawan näyttää olleen Hadashi no Genin perusteella vaikeaa hyväksyä keisarin 

pysymistä asemassaan sekä tämän näkyvää roolia japanilaisessa yhteiskunnassa. Tähän 

suuntaan viittaa esimerkiksi sarjakuvan vertaus, jossa Nakaoka Gen kertoo nähneensä 

elokuvateatterin uutiskatsauksessa, kuinka Italian toisen maailmansodan aikaisen johtajan 

Benito Mussolinin ruumis oli asetettu esille kansan häväistäväksi. Genin sanat saavat 

peräänsä herra Ōtan sanat, joissa tämä vaatii, ettei sodan aloittajia saa päästää pälkähästä.227 

Suoraan Nakazawa ei tässä kohtauksessa keisaria mainitse, mutta Hadashi no Genin 

aiemman keisarikritiikin perusteella lukijalle syntyy helposti kuva siitä, ketä Nakazawa 

kohtauksessa painavimmin tarkoittaa. 

 

Shintolaisuuden vähäinen, vain muutamaan mainintaan jäävä esilläolo Hadashi no Genissä 

voidaan tulkita keisariin liittyväksi mielipiteeksi keisarin ja shintolaisuuden sodan 
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loppumista edeltäneen läheisen suhteen vuoksi. Näin varsinkin, kun buddhalaisuudella on 

näkyvä ja etupäässä positiivinen asema sarjakuvassa. Ennen toisen maailmansodan 

loppumista ja vuonna 1947 voimaan astunutta Japanin uutta perustuslakia Japanin keisarilla 

oli vahva rooli shintolaisuudessa ja etenkin valtioon linkittyneessä valtioshintolaisuudessa.228 

Valtioshintolaisuus oli Japanissa muihin uskontoihin nähden erityisasemassa. Se ei 

lainsäädännöllisesti katsoen ollut uskonto lainkaan vaan se oli tunnustettu valtion 

organisaatioksi.229 Hadashi no Genin sivuilla valtioshintolaisuuteen viitataan pariin 

otteeseen ensimmäisen osan aikana, tosin ilman suoria mainintoja. Ensimmäisessä 

viittauksessa on vastakkainasettelua valtioshintolaisuuden ja buddhalaisuuden välillä joka 

näin luo viittauksen uskontojen välisiin suhteisiin sota-ajan Japanissa. Kohtauksessa 

Nakaoka Genin veli Akira on luokkatovereidensa kanssa lausumassa buddhalaista rukousta 

papin johdolla kun paikalle saapuu heidän opettajansa herra Kishi komentaen koko luokan 

ulos kumartamaan kohti keisarillista palatsia ja keisaria Tokiossa. Akiralle ei ole täysin 

selvää, minkä vuoksi heidän pitää joka päivä kumartaa keisarille jota he eivät pysty edes 

näkemään. Kysyessään tätä ystävältään Akira saa vastaukseksi keisarin olevan jumala joka 

suojelee Japania.230 Shintolaisuus onkin usein yhdistetty niin kiihkoisänmaallisuuteen, 

nationalismiin kuin keisarinpalvontaan, ja sillä oli toisen maailmansodan aikana hyvin 

nationalistinen luonne.231 

 

Näin valtioshintolaisuuden osuus kritiikistä yhdistyy Hadashi no Genissä kritiikkiin keisari-

instituutiota kohtaan ja lukijalle annetaan kuva kahden instituution saumattomasta 

yhteistyöstä. Toisin sanoen sarjakuva välittää kuvaa sodanaikaisten valtion instituutioiden 

osuudesta uhrien kärsimyksiin. Kuitenkaan buddhalaisuuskaan ei säästy Hadashi no 

Genissä kritiikiltä. Sarjan yhdeksännen osan loppupuolella Genin työtoveri Kurosaki kertoo 

kokemuksistaan atomipommin räjähtämisen jälkeen. Tämä kertomus aluksi pyhimykseltä 

vaikuttaneesta buddhalaispapista muuttuu nopeasti katkeraksi kertomukseksi ahneesta 

riistäjästä, joka eli orpojen työllä ansaitsemassa ylellisyydessä samalla nöyryyttäen lapsia.232 

Nakazawan omasta uskonnollisuudesta ei ole lähteiden varassa mahdollista sanoa mitään, 

mutta olipa millainen tahansa, syntyy shintolaisuuden puuttumisesta ja buddhalaisuuden 

selvästä esilläolosta lukijalle muuta keisarikritiikkiä vahvistava kuva. Tärkeää on myös 

huomioida se, ettei Nakazawa epäröi välittää lukijoilleen negatiivista kuvaa mistään aiheesta, 
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jossa hän näkee olleen jotain vialla. Buddhalaisuudesta välittyvä kahtalainen kuva ei kerro 

niinkään uskontoon linkittyvästä suuresta vääryydestä, vaan pikemmin yksilökohtaisesta 

rappiosta, jota Nakazawa esittää etenkin aikuisten mieshenkilöiden kautta. 

 

Jotta Nakazawan kritiikki ja siitä välittyvä kuva keisarista voitaisiin ymmärtää vielä 

paremmin, täytyy Nakazawan henkilöä tarkastella ideologiselta kannalta. Oliko Nakazawa 

pasifisti, vasemmistolainen vai kenties jotain näiden väliltä? Sarjakuvataiteilijan isän 

vasemmistolaisuus tarjoaa yhden vihjeen myös pojan ajatusmaailmasta, mutta on tärkeää 

lähestyä asiaa myös muiden selvillä olevien vaikuttamien kautta. Nakazawa kertoo 

julkaisseensa sarjakuvaa vasemmistolaisessa Akahata-lehdessä jo ennen Hadashi no Genin 

aloittamista. Vuonna 1971 alkanut Aruhi totsuzenni käsitteli sekin atomipommiaihetta.233 

Nakazawalla on siis ollut jonkinlaisia kontakteja vasemmistopiireihin jo ennen Hadashi no 

Geniä. Mikä oli Nakazawan oma suhtautuminen hänen sarjaansa julkaisevien Shiminin, 

Bunka Hyōronin ja Kyoiku Hyoronin vasemmistolaisuuteen? Olivatko syyt Hadashi no Genin 

julkaisuun tällaisissa lehdissä käytännöllisiä, ideologisia vai molempia? Sarjalla oli ongelmia 

pysyä julkaistavana Shūkan Shōnen Jumpissa. Nakazawa sanoo itsekin tajunneensa, ettei hänen 

sarjansa kuulunut suosituimpiin lehden sarjakuviin.234 Akahatan kautta Nakazawalla jo oli 

julkaisukokemusta vasemmistojulkaisuissa, mikä on voinut mahdollistaa uuden 

julkaisukanavan Hadashi no Genille Shūkan Shōnen Jumpin lopetettua sarjan julkaisun 

vuoden 1974 numeroon 34.235 

 

Julkaisualustan löytyminen on voinut olla Nakazawalle tärkeintä ylittäen sarjaa julkaisevan 

lehden ideologian. Toisaalta taas sarjan esittämä kritiikki on voinut olla syy sarjan julkaisuun 

näissä vasemmistolehdissä, jotka eivät tavallisesti sarjakuvaa julkaisseet. Hadashi no Genissä 

on täytynyt olla jokin niitä miellyttävä piirre, jotta ne ovat ottaneet sarjan sivuilleen. Tätä 

piirrettä voidaan etsiä Nakazawan sarjansa kautta välittämästä kuvasta ja verrata sitä Japanin 

vasemmiston mielenkiinnon kohteisiin Hadashi no Genin julkaisua edeltävällä ajalla sekä 

julkaisun ollessa jo käynnissä näissä kolmessa lehdessä. Japanin kommunistit ja sosialistit 

vaativat 1960-luvulla hallitusta tunnustamaan maan sodanaikaisen roolin hyökkääjänä sekä 

syyttivät Japanin sodanjälkeisten hallitusten politiikan johtavan vain uusiin kansan 

kärsimyksiin.236 Hadashi no Genin antaman kuvan voi nähdä suosineen Japanin 
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vasemmistoa, sillä Nakazawa kommunistien ja sosialistien tavoin syytti kovasanaisesti 

maataan sortajaksi ja hyökkääjäksi. Keisarikritiikissä yhtä vahvoilla linjoilla Nakazawan 

kanssa oli etenkin Japanin kommunistinen puolue esimerkiksi sen perusteella, kuinka 

ehdottomasti puolue suhtautui keisari Hirohiton ja puolustusviraston johtajan Masuharan 

tapaamisesta selvinneisiin tietoihin.237 Toisin sanoen Hadashi no Genin keisari-instituution 

kritiikki oli samansuuntaista kuin Japanin vasemmiston kritiikki ja Hadashi no Gen nosti 

esille niitä samoja asioita joita vasemmistokin halusi pitää esillä. 

 

Japanin vasemmiston ja Nakazawan yhteisien näkemyskantojen puolesta puhuu esimerkiksi 

kansallislaulukeskustelun yhteydessä esitetty kritiikki. Miehityskaudella Japanin lipun 

Hinomarun ohella kiellettyä kansallislaulua Kimigayoa on esitetty useampaan otteeseen 

uudelleen Japanin viralliseksi kansallislauluksi. Tämä herätti pelkoa siitä, että lipun ja laulun 

aseman uudistaminen voisi nostattaa japanilaisissa militarismin ja nationalismin tunteita. 

Hadashi no Genin ilmestymisen aikana Kimigayo aiheutti keskustelua esimerkiksi vuonna 

1974 pääministeri Tanaka Kakuein toimesta ja uudestaan syyskuussa 1985 Japanin 

opetusministeriön toimesta aiheuttaen paljon keskustelua mediassa. Asiaa vastustivat 

erityisesti Japanin kommunistinen ja sosialistinen puolue yhdessä Japanin 

opettajayhdistyksen kanssa.238 Nakazawa kritisoi Kimigayoa keisaria kunnioittavaksi. 

Kymmenennen osan alun kohtauksessa Gen keskeyttää laulun koulussa ja ehdottaa maahan 

uutta kansallislaulua, joka sopisi paremmin yhteen maan uuden perustuslain kanssa.239 

Nakazawa ei kuitenkaan halunnut olla liian läheisissä väleissä Japanin kommunisteihin, 

Bunka Hyōronista huolimatta. Hän on sanonut kommunistien halunneen käyttää Hadashi no 

Geniä oman politiikkansa ajamiseen, mistä Nakazawa kieltäytyi.240 Nakazawa on kuitenkin 

myös sanonut välttäneensä sekä hibakushan että sarjakuvantekijöiden järjestöihin liittymistä 

ja olevansa tyypiltään yksinäinen susi.241 Kyse kommunisteihin liittymättömyydessä on siis 

voinut olla enemmänkin Nakazawan yksinäisessä luonteessa kuin erilaisissa poliittisissa 

näkemyksissä. 

 

Nakazawa Keiji oli siis ainakin jossain määrin vasemmistolainen, vaikka hänen ajattelussaan 

olikin pasifistisuudesta kumpuavia eroja, joita ei voida niputtaa yhteen kaikkien 
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vasemmistolaisten kanssa. Näissä tapauksissa kyse näyttäisi kuitenkin olevan 

henkilökohtaisista mielipide-eroista, ei suuremmista vasemmistoideologiaa koskevista 

poikkeamista. Vuonna 1963 järjestetyssä ydinaseiden kieltoa käsitelleessä kokouksessa 

Nakazawa sanoo olleen kannanottoja, joiden mukaan Neuvostoliiton hallussa olleet 

ydinaseet eivät olleet pahoja toisin kuin muiden valtioiden ydinaseet. Omien sanojensa 

mukaan Nakazawa ei ymmärrä tätä näkökantaa ja kysyy mitä väliä sillä on, ovatko ydinaseet 

vasemmalla tai oikealla, sillä aseista eroon pääsemisen pitäisi hänen mukaansa kattaa kaikki 

ydinaseet. Nakazawa kirjoittaa nähneensä kylmän sodan molempien osapuolten 

ydinasevarustelun huonona asiana.242 Nakazawan pasifismi on näiden lausuntojen kautta 

selvää ja samalla tavalla on selvää, ettei hän ollut vasemmistolainen sen Neuvostoliittoa 

tukevassa mielessä. Voi toisaalta olla niinkin että Nakazawan kaltainen sodan- ja ydinaseiden 

vastainen henkilö on persoona, joka kritisoi tarvittaessa mitä tahansa kehitystä, jonka hän 

näkee potentiaalisena aloittamaan uuden sodan. Hadashi no Genin ja Nakazawan 

omaelämäkerran perusteella Nakazawa näyttäisi olevan siis yhdistelmä vasemmistolaisuutta 

ja pasifismia. 

 

Hadashi no Genissä vehnä symboloi toivoa. LaMarre myös esittää toisen näkökulman 

vehnän symboliikalle, elinvoimaisuuden ja lannistumattomuuden lisäksi. Hänen mukaansa 

vehnä esiintyy Hadashi no Genissä myös keisaria ja valtion keskusjohtoisuutta symboloivan 

riisin vastavoimana. Toisin sanoen vehnän symboliikassa on kyse myös itsenäisyydestä ja 

keskitetyn hallinnon vastustuksesta.243 Tämän LaMarren symboliikan avautuminen voi 

lukijoille olla hankalaa, sillä riisi ei juuri esiinny Hadashi no Genissä suoraan. 

Vastakkainasettelu sen ja vehnän välillä on täysin riippuvainen siitä, että lukija tuntee 

vehnän symbolin tulkintatavat ja osaa mielessään yhdistää sen riisin vastasymboliksi. Riisi 

kyllä esiintyy sarjakuvassa, mutta niin tehdessään kyse on ennen kaikkea hahmojen 

selviytymisen kannalta elintärkeästä ruoasta ja sen hankinnasta. Ravinnossa, joka usein on 

riisiä, on usein kyse uhrien elinoloja rajoittavasta tekijästä. Ravinnon saanti taas on 

yhteydessä keskushallintoon sikäli, että sekä ennen sodan päättymistä että myös sodan 

jälkeen, ihmisten ruoan saantia määrittävät Hadashi no Genissä viranomaiset. Tätä kautta 

kyse siis todella on LaMarren tulkitsemasta keskusjohtoisuudesta, vaikkei hän ajatustaan 

avaakaan itse. Tulkinta kuitenkin vaikuttaa hyvin pitkälle viedyltä ja sen merkitys keisaria 

kritisoivan kuvan kannalta voidaan pitää korkeintaan muuta sanomaa tukevana, ei itsessään 

kovin merkittävänä seikkana. Ainoa symboli se ei kuitenkaan ole, vaan sarjakuvassa on 
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muitakin toistuvia kuva-aiheita. 

 

Vehnän jälkeen uhri- ja sortajakuvan kannalta tärkein on aurinko,244 jolla on useita 

merkityksiä. LaMarre luettelee auringon symboloivan sarjassa atomipommin voimaa, ajan 

kulumista, luonnon hedelmällisyyttä sekä raakuutta ja keisaria. Keisariin auringon 

symboliikka liittyy shintolaisuuden kautta, sillä aurinko kuvastaa keisarien periytyvän 

auringonjumalatar Amaterasusta. LaMarre jatkaa auringon useiden merkitysten aiheuttavan 

samanaikaisuudellaan hämmennystä.245 Keisariuden ja muiden merkitysten lisäksi auringon 

voi tulkita myös muistuttavan elokuun kuudetta päivää vuonna 1945 sekä sitä edeltäneitä 

päiviä, sillä nämä päivät ovat monien selviytyneiden ajatuksissa jääneet mieleen kuumina ja 

helteisinä, kuten Nakazawa itsekin osoittaa sekä sarjakuvassa suoraan että myös 

omaelämäkerrassaan.246 Tämän tulkinnan myötä lähestytään atomipommin tuhovoiman 

symbolisointia, jolla LaMarre ehkä viittaa pommin räjähdyksen aiheuttaman sokaisevan 

kirkkauden mieltyvän kirkkaana paistavaan aurinkoon. Adams puolestaan yhdistää auringon 

suoraan räjähdykseen sekä Hadashi no Genin hahmojen muistikuviin räjähdyksestä.247 Yhtä 

oikeaa auringon symbolin lukutapaa ei ole, eikä symbolia siis ole mahdollista avata 

historiallisen kuvatutkimuksenkaan kannalta aukottomasti ja väittää, että symboli välittäisi 

vain tiettyä kuvaa Hadashi no Genin lukijoille. Aurinko on kuitenkin mahdollista nähdä 

kiertotienä juuri keisarin kuvaamiseen, jolloin Nakazawan ei ole tarvinnut suoraan piirtää 

Hirohiton kasvoja sarjakuvaansa. 

 

Muut sortajat 

Keisari ei ole Hadashi no Genissä ainoa syytetty sortaja. Nakazawa Keiji on tarpeen 

nähdessään ollut valmis syyttämään uhrien kohtalosta monenlaisia osapuolia välittäen näin 

omaa näkemystään edelleen sarjakuvansa lukijoille. Keisarin ohella osansa kritiikistä saa 

Japanin sodanaikainen muu johto. Kritiikki tapahtuu pääasiassa ilman nimien esittämistä, 

silmiin pistävänä poikkeamana aiemmasta käytännöstä Hadashi no Genin viimeisen osan 

muutamat ruudut, joissa keisari Hirohitokin kuvattiin. Keisarin ohella näissä ruuduissa 

esiintyy neljä muuta henkilöä, esimerkiksi Tōjō Hideki sekä amiraali Suzuki Kantarō. 248 (Ks. 

kuva 6.) Kuvituksen tarkkuuden perusteella voi päätellä henkilöiden olevan todellisia 

                                                 
244

 Katso esimerkiksi Nakazawa 2004a s. 75, 222–223, Nakazawa 2004b s. 7, Nakazawa 2008a s. 54, Nakazawa 
2009b, 200. 

245
 LaMarre 2010, 290. Ono 1997, 4–5. 

246
 Nakazawa 2004a, 244. Nakazawa 2008a, 54. Nakazawa 2010, 31. 

247
 Adams 2008, 114. 

248
 Nakazawa 2009b, 239. Pohdinnoista ja valokuviin vertaamisesta huolimatta kaikkia henkilöitä ei kuvien 
esittävyydestä huolimatta voinut aukottomasti tunnistaa. 



64 

 

historiallisia henkilöitä. Tärkeää on huomata keisari Hirohiton ja muiden parissa ruudussa 

esiintyvien henkilöiden välille tehty rinnastus, jonka kautta Nakazawa luo lukijalle kuvaa 

keisarista syyllisenä ja sotarikollisena. Esimerkiksi kuvassa esiintyvä Tōjō Hideki tuomittiin 

sodan jälkeen sotarikoksistaan kuolemaan.249 Takaumien kautta tapahtuvan toiston ohella 

Nakazawa käyttää Hadashi no Genissä myös toista mielipiteenmuokkaamiseen tähtäävää 

keinoa, kaavamaista asioiden kuvaamista eli stereotypioiden esittelyä. Keisari Hirohito ja 

muut Nakazawan hibakushan oloista vastuullisina näkemät henkilöt saavat osansa tästä 

keinosta. Stereotyyppien esittämisen keinoihin kuuluvat esimerkiksi kuvattavan ryhmän 

esittäminen uhkaavina, epäluotettavina sekä muiden kielteisten piirteiden kautta.250 

Käyttämiensä mielipiteenmuokkaamisen keinojen avulla Hadashi no Gen voidaan lukea 

propagandana, jonka tarkoitus on levittää rauhansanoman ajatusta. 

 

Sekä keisaria että muuta sota-ajan johtoa käsittelevä hyvin suora kritiikki kuvituksineen 

sarjan lopussa poikkeaa aiemmasta Hadashi no Genissä esiintyneestä tavasta käsitellä 

Nakazawan syyllisinä näkemiä henkilöitä. Keisarin osalta tässä saattoi olla kyse keisarin 

henkilön tuttuudesta, jolloin tätä ei tarvinnut esittää suoraan nimeltä tai kuvituksen kautta 

sarjakuvassa, vaan pelkkä viittaus keisariin on riittänyt. Keisariin on voitu viitata 

japaninkielisessä versiossa myös hänen keisariajastaan käytetyllä nimityksellä Shōwa, jolloin 

keisarin läsnäolo on ollut selvää, mutta ei erikseen korostettua. Mutta miksi Nakazawa 

yhtäkkiä esittää nämä henkilöt niin suorasukaisesti? Itō ja Omote ovat tarkastelleet 

artikkelissaan lyhyesti Hadashi no Geniä julkaisevien lehtien sarjakuvaan tuomia mahdollisia 

muutoksia. Vaikka Shūkan Shōnen Jumpin jälkeen Hadashi no Gen ilmestyi ensin perinteisiin 

vasemmistopuolueisiin eroa tekeviä kansalaisliikkeitä lähellä olevassa Shiminissä ja tämän 

jälkeen Japanin kommunistista puoluetta lähellä olevassa Bunka Hyōronissa, eivät Itō ja 

Omote näe Hadashi no Genin omassa sanomassa eroja ennen kuin sarjakuva siirtyi 

viimeiseen sitä julkaisseeseen lehteen, Kyōiku Hyōroniin. Tässä vaiheessa Itō ja Omote 

huomioivat Hadashi no Genissä tapahtuvan muutoksen. Enää sarjakuva ei heidän 

mukaansa edusta pelkästään sen alkuperäistä alakulttuuria eli lasten ja nuorten maailmaa, 

vaan alkaa vetää puoleensa enemmän aikuisia lukijoita aiheellaan.251 Vaikka voidaankin 

sanoa että jo sarjakuvan levityskanava suuntaa sitä tietynlaiselle yleisölle,252 on huomio 

Hadashi no Genin lukijakunnan vaihtumisen heijastumisesta sarjakuvan sanomaan vasta 
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Kyōiku Hyōronin yhteydessä perusteltu. Kun aiemmin Hadashi no Gen lähestyi aihettaan 

hahmokeskeisemmin, on Kyōiku Hyōronissa ilmestyneen sarjan loppupäässä selvä muutos 

aiempaan. Nyt hahmokeskeisyyden rinnalle on astunut aiempaa selvemmin 

sanomakeskeisyys ja vaikka sinänsä sanomaan ei tulekaan merkittäviä muutoksia, on 

Nakazawan esittämä kritiikki nyt terävimmillään sarjakuvassa. Tässä valossa Japanin sota-

ajan poliitikkojen ja sotilasjohdon esittely todellisten henkilöiden kautta on ymmärrettävää 

 

Miksi Hadashi no Genin siirtyminen Bunka Hyōronista Kyōiku Hyōroniin aiheutti tällaisen 

muutoksen lukijalle välittyvässä sanomassa? Syitä voi olla ainakin kaksi. Ensiksikin 

Nakazawa on voinut haluta sarjakuvalleen voimakkaan lopetuksen ja lähtenyt rakentamaan 

tätä heti Hadashi no Geniä julkaisevan lehden muututtua. Tarinallisesti tämä oli helppoa, 

sillä Hadashi no Gen päättyi Bunka Hyōronin julkaisun osalta yhden tarinankaaren 

päätökseen, Nakaoka Genin äidin kuoleman käsittelyyn.253 Toisin sanoen Nakazawalla on 

ollut edessään puhdas pöytä sen suhteen, mihin suuntaan hän on halunnut sarjakuvaansa 

kehittää Kyōiku Hyōronissa. Toinen mahdollinen syy muutoksen taustalla on voinut olla 

poliittisempi. Kyōiku Hyōron oli Japanin opettajayhdistyksen Nikkyōson tiedotuslehti sekä 

lähellä Japanin vasemmistolaisia ammattiliittoja.254 Sekä Nakazawan omaelämäkerran että  

Hadashi no Genin kautta paljastuu Nakazawalla olleen vahvoja mielipiteitä sodanjälkeisen 

Japanin koulutusjärjestelmästä. Vahvin kritiikki sodanjälkeisen Japanin opettajia kohtaan 

esiintyy sarjakuvassa juuri Kyōiku Hyōronissa ilmestyneiden viimeisten osien aikana. 

Esimerkiksi sarjan kahdeksannessa osassa kaikkia muita Nakaoka Genin opettajia 

kritisoidaan, paitsi vasemmistolaista herra Ōtaa.255 Kritiikki liittyy Japanin opettajajärjestöjen 

sekä opetusministeriön välisiin ideologisiin konflikteihin, sekä laajemmin Nakazawan 

haluun vastustaa hallituksen puuttumista koulutusjärjestelmän asioihin sekä pyrkimyksiin 

ohjailla ihmisten ajattelua.256 Samantapaisen huomion tekee Adams tarkastellessaan sarjan 

ensimmäistä osaa. Hän toteaa Nakazawan hyödyntävän koulujärjestelmää ideologiseen 

kamppailuun valtioideologian ja poliittisen vastarinnan välillä.257 Nämä syyt kritiikille 

tuntuvat perustelluilta, sillä Nakazawalle koulutus oli tärkeä keino saada lapset vastustamaan 

ydinaseita ja sotaa, kuten aiemmin Nakazawan ja Osada Aratan ajattelujen kautta todettiin. 
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Kuva 6. Nakazawan tyylille harvinainen tapa esittää todellisia historiallisia henkilöitä kritiikin yhteydessä. 

 

Vaikka keisari Hirohiton ja neljän muun sota-ajan johtajan kuvaus onkin esimerkki Hadashi 

no Genin lopun kovasta kritiikistä sodan aloittajia kohtaan, ei sarjakuva muiltakaan osin 

säästele sanojaan syyttäessään tiettyjä tahoja sodan aloittamisesta. Aiemmin Nakazawan 

kritiikki pysytteli nimettömänä, jättäen lukijan itse pohtimaan keitä Hadashi no Genin luoja 

mahtoi tarkoittaa. Yksittäisten henkilöiden sijaan pääpaino oli kokonaisissa ryhmissä. 

Esimerkiksi epämääräistä rikkaiden ryhmää syytetään sodan aloittamisesta useaan otteeseen, 



67 

 

jopa armeijan harhaanjohtamisesta.258 Vaikka Nakazawa ei sitä kerrokaan, viitannee hän 

näissä rikkaiden kritiikeissään Japanin sotatalouden kehitykseen 1930-luvulla ja 

merentakaisten alueiden laajentumiseen resurssien hankkimiseksi.259 Näiden syytösten ja 

rikkaiden sodasta hyötymisen kautta Hadashi no Genin on nähty jossain määrin 

noudattavan luokkarajoja ja sarjan on tätä kautta nähty muistuttavan työväenluokan 

kirjallisuutta, tosin kirjoittaja jatkaa, ettei Hadashi no Gen ole tätä siinä mielessä, että se 

keskittyisi teollisuustyöväestöön. Sen sijaan työväenluokkaisuus näkyisi siinä, että Hadashi 

no Gen keskittyy paljon biopoliittisiin seuraamuksiin, eli eri sosiaaliryhmien välisiin 

kohtaamisiin.260 Edellä esitetty tulkinta on haasteellinen, sillä sen painoarvon arviointi 

pakottaa jälleen pohtimaan Nakazawa Keijin omaa poliittista ideologiaa sekä tämän 

sarjakuvalleen asettamia tavoitteita. Lyhyesti voidaan kuitenkin todeta syntyvän 

luokkajaollisen mielikuvan olevan mahdollinen, muttei päällimmäisenä esiin nouseva. Tämä 

siksi, että vaikka Nakazawa syyttää Hadashi no Genissä rikkaita sodan aloittamisesta ja 

sodalla hyötymisestä, välittyy sarjakuvasta samaan aikaan vahvempi mielikuva atomipommin 

tuhovoiman rajattomuudesta. Myös Nakazawan pyrkimys ydinaseettomaan ja rauhaisaan 

maailmaan on keskeisempi ja voi jättää mahdollisen luokkataistelun huomaamatta. 

Rikkaiden syytökset ovat selviä, mutta niistä syntyvä kuva luokkajaon sijaan ennemminkin 

sodanvastainen. 

 

Raharikkaiden kritiikin keskittyessä enimmäkseen yksittäisiin puheenvuoroihin, on Hadashi 

no Genissä mukana yksi hahmo jolla on merkitystä myös tarinan kannalta ja on samalla 

vaikutusvaltainen pohatta. Ensimmäisen kerran Samejima Denjirō esiintyy jo sarjan 

ensimmäisessä osassa asuinalueensa johtohenkilönä ja maansa imperialismin vahvana 

kannattajana. Nakaoka Genin sodanvastaisen isän ja Samejiman välille luodaan 

ensimmäisessä osassa jännitteitä, jotka leviävät nopeasti koskemaan koko Nakaokan 

perhettä kulminoituen Samejiman ja tämän pojan kieltäytymiseen auttaa Geniä ja tämän 

äitiä pelastamaan perheenjäsenensä tulipalon uhkaamasta tuhoutuneesta talosta, siitäkin 

huolimatta että Gen pelasti aiemmin heidät.261 Myöhemmin Samejima palaa sarjaan 

viidennessä osassa, jossa hän on vuonna 1948 asettautunut ehdolle kunnallisvaaleihin 

esiintyen käydyn sodan kiihkeänä vastustajana. Tässä vaiheessa hän esiintyy 

kauppiasyhdistyksen johtajana, joka on päässyt atomipommin jälkeen jaloilleen mustan 
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pörssin kaupalla sekä varastelulla.262 Samejiman osuus Hadashi no Genissä päättyy 

kuudennessa osassa, jossa selviää hänen käyttävän hyväkseen yhteyksiään yakuzaan 

tullakseen vaaleissa valituksi.263 Tämän jälkeen Nakazawa ei enää Samejiman hahmoon 

palaa. Lukijalle syntyy Samejiman hahmosta sekä tämän poliittisista pyrkimyksistä ja 

yhteyksistä rikollisiin kuva politiikan laajasta korruptiosta, mitkä puolestaan ovat peräisin 

Nakazawan omista huonoista kokemuksista valtaa pitävien taholta. Vuonna 1964 Mainichi 

Sminbun julkaisi juttusarjan, jossa esiteltiin Japanin alamaailman ja valtaapitävien yhteyksiä 

toisiinsa. Yksi kuuluisimmista näillä kahdella tasolla toimineista esimerkeistä on sodan 

aikana kiihkoisänmaallisena esiintynyt ja sodan jälkeen sotarikollisena syytetty Kodama 

Yoshio, jonka asema rikollisen ja hallinnollisen Japanin välillä oli jo ennen Mainichi 

Sminbunin julkaisemia lehtijuttuja monien tiedossa, vaikkei kuitenkaan laajasti tunnustettu.264 

Vasemmistolaiselle ja sotaa vastustavalle Nakazawalle tämän kaltaiset yhteydet rikollisten ja 

poliitikkojen välillä ovat hyvinkin voineet olla niin sanottu punainen vaate, joka oikeutti 

kritiikkiin myös Hadashi no Genissä. 

 

Samejima Denjirōn hahmon korruption ja rikollisyhteyksien osuus Hadashi no Genin 

kokonaisuudesta on pieni. Samejiman hahmo osoittaa kuitenkin hyvänä esimerkkinä 

Nakazawan epäluuloisuuden poliitikkoja kohtaan ja välittää samaa epäilevää kuvaa myös 

eteenpäin. Taustalla tässä kritiikissä lienevät Nakazawan Hiroshimassa kuulemat huhut, 

joiden mukaan kaupungin viranomaiset hyötyivät mustan pörssin kaupalla yrittämättäkään 

todella auttaa muita uhreja.265 Samassa yhteydessä Nakazawa kertoo lukeneensa ylistäviä 

sanoja Hiroshiman jälleenrakentamisesta, mutta pysyy itse näiden suhteen epäluuloisena 

juuri viranomaisten väitetyn korruption takia. Tässä tapauksessa Nakazawan epäluulo ja 

kuulemat huhut vaikuttavat vahvimmin Hadashi no Genistä syntyvään uhrikuvaan. 

Taustalla ei tässä tapauksessa ole atomipommia tai keisaria jota syyttää asioista suoraan, 

joten kritiikki näyttää ammentavan taholta, jonka todellisuudesta Nakazawa ei itsekään ole 

varma. Toisaalta taustalla näkyvät jälleen myös Nakazawan omat kokemukset. 

 

Atomipommin takia noin yhdeksänkymmentä prosenttia Hiroshimasta tuhoutui. Varsin 

pian räjähdyksen jälkeen alettiin pohtia jälleenrakennuksen mahdollisuutta, mutta ei ollut 

lainkaan varmaa olisiko rakentamisesta ollut hyötyä. Hanke kuitenkin alkoi edetä, mutta 
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resurssipulan vuoksi hyvin hitaasti. Virallisen rakentamisen ohessa kaupungin raunioille 

syntyi pommin uhrien toimesta saatavilla olleesta vähästä materiaalista kyhättyjä 

hökkelikyliä. Kun Hiroshiman jälleenrakentaminen aikanaan sai taakseen niin kenraali 

Douglas MacArthurin, Japanin hallinnon kuin kansanäänestyksellä kansalaistenkin tuen, 

kiihtyi julkisen rakentamisen tahti ja vastakkainasettelu hökkelikylien asukkaiden kanssa 

alkoi.266 Nakazawa Keiji asui perheineen Takajōn alueella, josta heidän täytyi muuttaa 

jälleenrakennussuunnitelman pakottamana pois.267 Vaikeissa oloissa rakennetun kodin 

menettäminen jäi kaihertamaan Nakazawan mieltä siinä määrin, että kertoessaan Hadashi 

no Genissä perheen häädöstä tulee hän samalla esittäneeksi hyvin ankaraa kritiikkiä jopa 

omalle sanomalleen yllättävistä aiheista. Kaupungin jälleenrakennussuunnitelman ja siitä 

vastuussa olleiden poliitikkojen ja virkamiesten ohella Nakazawa esittää Nakaoka Genin 

suulla katkeruuden sävyttämää kritiikkiä niin vuoden 1947 perustuslakia kuin 

enemmistödemokratiaakin kohtaan.268 

 

Nakazawan Hadashi no Genissä esittämän näkemyksen mukaan hibakushaa ei otettu 

Hiroshiman jälleenrakentamisessa huomioon. Päinvastoin, uhreja hänen mukaansa 

sorrettiin lisää, tällä kertaa rauhan nimissä. Hibakushan sijaan rauhankaupunkisuunnitelmista 

hyötyivät ne henkilöt, jotka onnistuivat hankkimaan käsiinsä keskeisiä tuhoutuneen 

Hiroshiman maa-alueita ja jotka olivat läheisissä väleissä paikallisten poliitikkojen kanssa.269 

Haastattelussaan Asai kysyy Nakazawalta rauhankaupunkisuunnitelmista ja siitä, jättikö 

suunnitelma uhrit ulkopuolelleen. Nakazawan vastaus on myöntävä, ja hän jatkaa että tuona 

aikana lähes kaikki kaupungin asukkaat olivat uhreja, joten ehkä poliitikot eivät pystyneet 

edes ajattelemaan hyvitystä.270 Nakazawa ei Hadashi no Genissä ota lainkaan huomioon 

jälleenrakentamisella tähdättyihin hyviin puoliin, kuten työllistävään vaikutukseen. 

Nakazawa ei myöskään ota kantaa siihen, että Hiroshimaa haluttiin sodan jälkeen tietoisesti 

kehittää rauhankaupunkina, sillä uudessa tilanteessa entisen sotilaskohteen 

jälleenrakentaminen aiempaa vastaavaksi ei ollut mahdollista miehitetyssä maassa. Ajatus 

rauhankaupungista sai laajan tuen taakseen.271 Nakazawan kaltaisen rauhaa kannattavan 

henkilön voi olettaa pitäneen suunnitelmasta, mutta sen sijaan hän kritisoikin päätöstä ja 

osoittaa lukijoilleen, kuinka päätöksenteossa ei otettu uhreja huomioon. 
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Syy tällaiseen kuvaan on sekä Nakazawan henkilökohtaisissa kokemuksissa, että 

yleisemmässä epäselvyydessä siitä, mitä Hiroshiman yhteydessä rauhalla tarkoitettiin. 

General Head Quarters, Hiroshiman paikallishallinto sekä alueen asukkaat käsittivät 

rauhankaupunkihankkeen kaikki eri tavalla. Etenkään poliitikkojen ja tavallisten kansalaisten 

näkemykset eivät kohdanneet, sillä asukkaiden oli vaikeaa raunioissa eläessään nähdä 

julistettua ajatusta rauhasta.272 Hadashi no Genin valossa on selvää, että Nakazawalle tämä 

poliitikkojen näkemyksistä poikkeava käsitys rauhasta jäi pysyväksi ajattelutavaksi. Osaltaan 

kyse on myös Nakazawan kokemasta uhrien syrjinnästä, sillä hänen mukaansa uhreja ei 

otettu huomioon. Kysymys Hiroshiman maankäytöstä pysyi myös aika ajoin esillä Japanissa 

ja esimerkiksi Motomachin slummialueiden purkaminen aloitettiin vasta 1960-luvun 

jälkimmäisellä puoliskolla siten, että alueen kehittäminen jatkui aina vuoteen 1978 saakka.273 

Myös tämä aiheen näkyvyys on voinut kannustaa Nakazawaa kertomaan lukijoille, kuinka 

jopa jälleenrakennuksen kautta hibakusha pysyi uhrina. 

 

2.2. Kohti yhä purevampaa kritiikkiä  

 

Hadashi no Genin kovin kritiikki on kohdistettu japanilaisten omiin toisen maailmansodan 

aikaisiin johtajiin. Nakazawa Keiji ei kuitenkaan unohda myöskään Yhdysvaltojen osuutta 

tapahtumista. Hadashi no Genin ensimmäisessä osassa kritiikki aloitetaan jo ennen kuin 

sarjan tapahtumat pääsevät atomipommin räjähdykseen saakka. Nakazawa tuo tuolloin esiin 

niin atomipommin kehittämistyön kuin yhdysvaltalaisten ilmapommituksetkin.274 Tärkeä 

elementti sarjakuvassa ovat niin hahmojen monologien kuin Nakazawan oman 

kertojanäänenkin kautta esiteltävät taustoitukset, jotka tässä kattavat niin Japanin kuin 

Yhdysvaltojen teot sodan aikana kuin sodan ja atomipommien uhrien asemaan liittyneet 

vääryydet. Näiden taustoitusten kautta lukija saa tietoja, joiden avulla liittää sarjakuvan 

varsinainen tarina oikeaan kontekstiinsa. Kerronnan taso kuitenkin muuttuu Hadashi no 

Genissä tarinan etenemisen myötä. Ajan kuluessa sarjakuvan painopisteissä on tapahtunut 

pieniä muutoksia. Hyvä esimerkki tästä on tapa käsitellä atomipommin Hiroshimaan 

pudottanutta Yhdysvaltoja. Ensimmäisessä osassa Nakazawan kertojanääni esittää jopa 

dokumentaristisella otteella Yhdysvaltojen suorittamat Japanin ilmapommitukset sekä 

atomipommin valmistamiseen tähdänneen Manhattan-projektin etenemisen. Samoin jopa 

                                                 
272

 Ibid, 15. 
273

 Shinoda 2008, 19. 
274

 Nakazawa 2004a, 2–6, 20–21, 103–107, 203–206. 



71 

 

atomipommin räjähdyksestä kerrotaan saman dokumentaarisen kerrontatavan mukaisesti.275 

(Ks. kuva 7.) Myöhemmissä vaiheissa Hadashi no Geniä tällaisten taustoitusten osuus 

sarjakuvasta vähenee.  Silloin kuin niitä on, niiden sävy on muuttunut selvästi Nakazawan 

oman sanoman mukaisiksi pelkkiin faktatietoihin pohjautuvien sijaan.276 Yhdysvaltojen 

kuvan kannalta tämä tarkoittaa Nakazawan kritiikin muuttumista terävämmäksi sarjan 

etenemisen myötä. Hadashi no Genistä välittyvä kritiikki Yhdysvaltojen toimia kohtaan 

täytyy ymmärtää sitä ajatusta vasten, että Nakazawan kritiikki on syntynyt vastaamaan 

japanilaisten vääränlaiseen uhriajatteluun esittämällä toisenlaisen version. Nakazawa Keiji ei 

pitänyt siitä, että japanilaiset lakaisivat osan menneisyydestään maton alle korostaen toista 

puolta. Vaikka hän suomii myös yhdysvaltalaisia, haluaa hän ennen kaikkea tuoda esille 

Japanin osuuden sodan lopputulokseen. Pasifistisuutensa ja oman menneisyytensä kautta 

tekijälle on kuitenkin ollut mahdotonta ohittaa kritiikki Yhdysvaltoja kohtaan täysin. 

 

Tärkein Hadashi no Genissä esiteltävistä yhdysvaltalaisista on kenraali Douglas MacArthur. 

Hän on ainoita todellisia yhdysvaltalaisia, jotka esiintyvät Nakazawan sarjakuvassa. Hän oli 

miehityskauden aikaiselle Japanille niin merkittävä henkilö, että on luonnollista Nakazawan 

ottaneen hänet mukaan Hadashi no Geniin. Sodan loputtua Japanin johdon ottivat 

virallisesti hoitaakseen liittoutuneet, mikä käytännössä tarkoitti yhdysvaltalaisia. Näiden 

amerikkalaisjoukkojen johtajana toimi kenraali MacArthur.277 Hänet kuvataan sarjassa 

ensimmäisen kerran heti neljännen osan alussa.278 Näiden kahden ruudun aikana kerronnan 

ote säilyttää vielä faktapohjansa, eikä MacArthurista lukijalle välitettävä kuva ole mihinkään 

suuntaan värittynyt. Osassa seitsemän MacArthuria käsitellään jälleen. Tällä kertaa sävy on 

jo kriittinen ja sisältyy osaksi yleistä yhdysvaltainkritiikkiä. Kohtauksessa Gen 

peräänkuuluttaa Yhdysvaltojen vastuuta teoistaan, päällimmäisenä kahden atomipommin 

pudottamisesta Japaniin. Nopeasti kritiikki kuitenkin muuttuu keisarin kritisoimiseksi ja 

MacArthur ja amerikkalaiset unohtuvat.279 Kohtauksen tapa esittää kritiikkiä on sävyltään 

Hadashi no Genille tyypillinen, eli lopulta syytökset hyvin usein kohdistuvatkin Japanin 

sota-ajan johtoon ja eritoten keisariin. Vaikka tässä kyseisessä kohtauksessa Yhdysvallat ja 

MacArthur saavatkin osansa, välittyy lukijalle kuva, jonka mukaan todelliset syylliset ovat 

toisaalla. Myöhemmin esitetään vielä lyhyt vuoropuhelu, jossa nimetön japanilaismies 

kiittelee Ryūtalle ja tämän ystävälle MacArthuria tämän Japanille tekemästä hyvästä. 
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Poikkeuksellisesti Gen puuttuu kohtauksesta ja Ryūta esittää vastavedon MacArthuria 

vastaan sanomalla tämän pyrkineen hyökkäämään Kiinaan. Lopuksi Ryūta vielä kutsuu 

MacArthuria 'kenraali Makakaksi' tarkoittaen tällä ilmeisesti apinaa.280 Nimettömän miehen 

mainitsemat MacArthurin Japanille tekemät hyvät asiat siis lyhyesti kuitataan 

vastamaininnalla mahdollisesta sodasta. Nakazawan pasifismi välittyy kohtauksesta todella 

vahvana. 

 

Edellä esitettyihin MacArthurin, ja yleisemminkin koko Yhdysvaltain miehityshallintoon, 

liittyen täytyy huomata Hadashi no Genistä yksi seikka. Sarjakuva ei pyri millään tavalla 

osoittamaan sitä, millä tavalla Japani hyötyi miehityshallinnon toimista maassa tai sen 

lähialueilla. Japanin miehityksen yhä jatkuessa syttyi Korean sota, joka tarjosi kysyntää ja 

tätä kautta kasvua Japanin taloudelle, mikä nosti maata sodan aiheuttamasta 

romahduksesta.281 Nakazawa kyllä esittää Korean sodan ja japanilaisten siitä saaman hyödyn 

hyvin kriittiseen sävyyn, kuten tätä kautta Yhdysvaltojen toimetkin. Syy tällaiseen 

painotukseen selviää sarjan loppupäästä ja Nakazawan omasta ajattelusta. Aloittaessaan 

Hadashi no Genin vuonna 1973 Vietnamin sota oli yhä käynnissä, kuten Nakazawa itsekin 

kertoo.282 Siihen mennessä kun sarjakuvassa päästään käsittelemään Korean sotaa, oli 

Vietnamin sota jo päättynyt. Tästä huolimatta Korean sodan aikaisten kokemusten lisäksi 

myös Yhdysvaltojen uudempi sota on voinut olla syynä Nakazawan haluun kritisoida 

suurvallan tapaa aloittaa sotia. 

 

Lisäksi tärkeä osa viimeisten osien kritiikistä kohdistetaan miehityshallintoon kritisoimalla 

sen aloittamia puhdistuksia, joissa pyrittiin eroon vasemmistosta.283 Vuonna 1950 monia 

sota-ajan tekojen vuoksi julkisista tehtävistä poistettuja henkilöitä alettiin palauttaa jälleen 

erilaisiin virkoihin. Samaan aikaan Japanissa aloitettiin myös vasemmiston puhdistaminen 

ensin julkisista ja sen jälkeen yksityisistä viroista. Yli kaksikymmentätuhatta henkilöä 

erotettiin, heistä suuri osa vasemmistoaktivisteja. Lisäksi vielä samaan aikaan vuoden 1950 

puolivälissä Japanin uudelleenaseistaminen aloitettiin.284 Miehityshallinnon toimiessa 

molempia Nakazawan ideologisia piirteitä, vasemmistolaisuutta ja pasifistisuutta, vastaan ei 

ole yllätys, että Hadashi no Genin miehityshallinnosta välittämä kuva on hyvin kriittinen. 

Tässä vaiheessa Hadashi no Genin alussa Yhdysvaltojen kuvasta välittynyt yllättävän 
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Kuva 7. Räjähdyspilvi Hiroshiman yllä. Nakazawa kuvaa atomipommin räjähdystä jopa dokumentaarisesti 

syytösten tullessa esiin uhrien kuvauksen kautta. 

 

neutraali kuva on kadonnut. 

 

Nakaoka Gen näkee yhdysvaltalaisia ensimmäisen kerran sotavankeina pakkotyössä sekä 
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japanilaisten hakattavina.285 Nakazawa esittää yhdysvaltalaiset japanilaisten vihan kohteina 

myös muutamaan muuhun otteeseen, kuten sotilaspoliisin käskiessä Nakaokan perheen 

jäseniä tallaamaan jaloillaan maahan piirrettyjen ”paholaisten”, Rooseveltin ja Churchillin, 

kuvia. Genin äiti pitää toimintaa naurettavana, mikä kuvastaa hyvin myös Nakazawan omaa 

suhtautumista. Kuitenkaan Nakazawa ei ymmärrä tai sääli yhdysvaltalaisia, vaikkei 

hyväksykään japanilaisten suhtautumista. Eräässä kohtauksessa Gen katselee, kun joukko 

hiroshimalaisia häpäisee kuolleen sotavangin ruumista. Tavallisesti havaitsemiinsa 

epäkohtiin tarmokkaasti tarttuva päähenkilö ei tässä kohtauksessa tee elettäkään 

lopettaakseen ruumiin häpäisyn. Sen sijaan Gen poistuu paikalta ihmetellen kuinka 

yhdysvaltalaiset saattoivat tappaa atomipommillaan myös omia sotilaitaan.286 Tarkka 

Hiroshiman atomipommituksessa kuolleiden yhdysvaltalaissotilaiden määrä ei ole tiedossa, 

mutta heitä oli ainakin kymmenen, mahdollisesti enemmän.287 Heidät Nakazawa on ottanut 

sarjaan osoittaakseen näiden kotimaan moraalittomuuden. Yhdysvaltalaishahmoista 

muodostuva kuva on yllättävän yksinkertainen verrattuna siihen sarjakuvasta välittyvään 

painotukseen, jonka mukaan Yhdysvallat ei ollut ainoa syyllinen Hiroshimaa ja Japania 

kohdanneeseen kohtaloon. 

 

Nakazawa käy sarjakuvassaan vahvasti atomipommin käytön oikeuttavia perusteluja 

vastaan, kun luutnantti Mike Hirota toteaa atomipommien olleen oikeutettuja Japanin 

hyökättyä ensin Pearl Harboriin.288 Amerikanjapanilainen Hirota tarjoaa mielenkiintoisen 

tavan lähestyä sortajista välittyvää kuvaa Hadashi no Genissä. Hahmon käyttäminen 

sarjakuvassa on poikkeuksellinen, sillä hän on sarjan ainoa amerikanjapanilainen hahmo. 

Hirotan esiintyminen sarjassa ei kestä kauaa, mutta on syytä pohtia Nakazawan hänelle 

määrittämää tehtävää, sillä kohtauksena Hirotan esiintyminen kuitenkin on pitkä. Arvoiltaan 

yhdysvaltalainen mutta juuriltaan japanilainen hahmo on Nakazawan suora osoitus sekä 

Yhdysvaltojen että Japanin tekemistä vääryyksistä. Kohtauksessa Hirotan ja Genin väittelyn 

kautta atomipommien oikeutuksesta Nakazawa tuo esiin molempien osapuolten sotatoimia. 

Vaikka Gen, ja siis myös Nakazawa, pitääkin Pearl Harboria perusteettomana 

atomipommien käytölle Hiroshimassa ja Nagasakissa, välittää kohtaus kritiikkiä molempia 

valtioita kohtaan. Samaan tapaan kuin Nakazawan mukaan atomipommi ja ydinaseiden 

aiheuttama uhka eivät valikoi uhrejaan, ei myöskään sortajia voida valikoida sen mukaan, 
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mitä kansallisuutta nämä edustavat. Sama kohtaus myös välittää uhrikuvaa osoittaen 

kaikkien tavallisten japanilaisten olleensodan uhreja. Siinä missä Nakazawa pyrkii 

osoittamaan, etteivät japanilaiset voi esiintyä pelkkinä ydinaseiden uhreina kansakuntana, 

hän myös näyttää että kansakunta on silti sodan uhri. Hänen tulkintansa mukaan ero vain 

on siinä, että japanilaiset olivat Yhdysvaltojen sorron ohella myös omien johtajiensa uhreja. 

 

Sen lisäksi ettei Nakazawa voinut hyväksyä kummankaan osapuolen tekemisiä sodan aikana, 

ei hän hyväksynyt myöskään Japanin ja Yhdysvaltojen puolustussopimuksia sodan jälkeen. 

Vuonna 1951 Yhdysvallat ja Japani solmivat San Franciscossa rauhansopimuksen, jonka 

kanssa samoihin aikoihin solmittiin puolustussopimus, jossa Japani hyväksyi yhdysvaltalaiset 

sotilastukikohdat alueellaan ja jossa Japanin myös tulkittiin aloittavan 

uudelleenaseistautuminen Yhdysvaltojen liittolaisena.289 Puolustussopimus uusittiin 

myöhemmin vuonna 1970 samoin kuin se oli uusittu 1960-luvulla,290 siis vain muutamaa 

vuotta ennen kuin Nakazawa aloitti Hadashi no Genin. San Franciscon systeeminä tunnettu 

järjestelmä synnytti 1950-luvulla joukon kiistanalaisia aiheita ja se kohtasi Japanissa kritiikkiä 

etenkin vasemmiston taholta. Kiihkeän poliittisen keskustelun ja väittelyn teemoja olivat 

esimerkiksi Okinawan ja muiden yhdysvaltalaistukikohtien olemassaolo ja niiden 

tulevaisuus, Japanin kietoutuminen Yhdysvaltojen ydinohjelmaan, sitoutuminen Japanin 

aseistamiseen uudelleen, eikä näitä aiheita voitu poliittisessa keskustelussa lähestyä ilman 

että kritiikki Yhdysvaltoja kohtaan ei olisi ollut yksi keskusteluihin johtaneista syistä.291 

Kaikki mainituista Japanin hallitusta kohdanneista kritiikin aiheista ovat myös taustalla 

Nakazawa Keijin Hadashi no Genissä esittämään kritiikkiin. Puolustussopimukset ovat 

jatkoa sille 1950-luvulla alkaneelle kehitykselle, jonka myötä Japanin vasemmistoa siivottiin 

pois monista viroista. Samoin Nakazawan kritiikki kulkee samoilla linjoilla kuin aiemmin 

osoittaen maansa poliitikkojen sekä Yhdysvaltojen toimien olevan väärin. 

Omaelämäkerrassaan Nakazawa valottaa tuntemuksiaan näistä Hadashi no Geniä 

edeltäneiden vuosikymmenien poliittisista päätöksistä. Hän esimerkiksi kuvailee vuoden 

1970 puolustussopimuksen uusimista ”synkäksi uutiseksi”.292 Nakazawan mielessä samaan 

kategoriaan liittynee myös vuoden 1968 Japanin silloisen pääministerin Satō Eisakun 

esittelemät maansa ydinaseettomuuspolitiikan kolme peruspilaria, jotka toivat hänelle 

Nobelin rauhanpalkinnon myöhemmin vuonna 1974. Esiteltyjen kolmen periaatteen 
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mukaisesti Japani ei valmista tai pidä hallussaan ydinaseita eikä salli alueelleen tuotavan 

ydinaseita. Samaan aikaan pääministeri Satōn oma hallitus kuitenkin luotti 

turvallisuuspolitiikassaan Yhdysvaltojen ydinaseillaan tarjoamaan suojaan.293 Nakazawan 

kaltaiselle ydinaseiden ja sodan vastustajalle Japanin hallitusten turvallisuuspolitiikka on 

luultavasti näyttäytynyt puolustussopimuksen uusimista laajemminkin huonona asiana, mikä 

entisestään on luonut Nakazawan mielessä tarvetta esittää toisenlainen näkökanta. 

 

Nakazawa kuvaa myös yksittäisiä rikoksia tai muita vääryyksiä, joita yhdysvaltalaissotilaat 

tekivät Japanissa. Tästä kaksi hyvää esimerkkiä ovat kaksi japanilaisnaisen raiskaavaa 

sotilasta sarjan neljännessä osassa sekä yhdysvaltalaissotilaan sotaoikeudessa antama väärä 

todistus, jonka vuoksi japanilaislääkäri tuomitaan kuolemaan.294 Vaikka molemmissa 

kohtauksissa kuvauksen kohteena onkin vain muutama yhdysvaltalaissotilas, voidaan heidät 

käsittää yhdysvaltalaisjoukkojen tyyppiesimerkeiksi, jolloin syntyy mielikuva omaa etuaan 

ajaneista miehittäjistä. Toisin sanoen nämä esimerkit toimivat samaan tapaan vaikkapa 

korealaiskuvaa edustavan herra Pakin kanssa, mutta luoden tässä tapauksessa uhrikuvan 

sijaan kuvaa sortajista. Esitetyt kohtaukset eivät kuitenkaan tarjoa Hadashi no Genin koko 

kuvaa yhdysvaltalaisista, sillä heidät esitetään myös vähemmän negatiivisesta näkökulmasta. 

Eräässä kohtauksessa esitetään, kuinka helppoa japanilaisten oli huijata miehittäjiä. 

Viidennessä osassa Gen ja muut lapset maalaavat yhdessä vanhan miestaiteilijan kanssa 

atomipommin uhrien kalloihin katkeruutta tarkoittavia kanji-merkkejä ja myyvät kalloja 

yhdysvaltalaissotilaille saadakseen rahaa.295 Kohtauksella naureskellaan amerikkalaisten 

tyhmyydelle välittäen sotilaista kuvaa hieman yksinkertaisina ja jopa vaarattomina 

höynäytettävinä.  

 

Atomic Bomb Casualty Comission 

Yhdysvallat aloitti tutkimuksensa atomipommien radioaktiivisuuden vaikutuksista 

Hiroshimassa syyskuun kahdeksantena vuonna 1945, eli kuukausi atomipommin 

räjähtämisen jälkeen. Tuossa vaiheessa aihetta tutkimaan asetettiin Japan–U.S. Joint Comission 

for the Investigation of  the Effects of  the Atomic Bomb in Japan, jota seurasi Hiroshiman lähelle 

Ujinaan perustettu Atomic Bomb Casualty Comission tammikuussa 1948. ABCC teki 

edeltäjänsä tavoin yhteistyötä japanilaisten kanssa. Japanin puolelta atomipommin 

lääketieteellisiä vaikutuksia tutki maan kansallinen terveysinstituutti, joskin hyvin 
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rajoitetusti. ABCC:n perustamisajatuksen yhteydessä tulevan elimen tutkimuskohteiksi 

esitettiin esimerkiksi sellaisia aiheita kuin syöpä, leukemia, uhrien ponnettomuus, elinajan 

lyheneminen, ulkonäöllinen ja geneettinen muuttuminen ja epilaatio eli karvoituksen lähtö. 

Ujinasta ABCC muutti pysyviin toimitiloihinsa Hijiyaman kukkulalle marraskuussa 1950. 

ABCC lakkautettiin vuonna 1974 ja seuraavana vuonna sen ja Japanin kansallisen 

terveysinstituutin toimintaa jatkoi Japanin lakiin toimintansa pohjaava Radiation Effects 

Research Foundation.296 Edellä esitellyt piirteet ABCC:n toiminnasta, pois lukien 

tutkimuselimen lakkauttaminen ja korvaaminen uudella 1970-luvun puolivälissä, tulevat 

kaikki esille Hadashi no Genin sivuilla. 

 

Pääpaino ABCC:n toiminnan kuvauksessa Hadashi no Genissä on luonnollisesti sen 

käytännön toiminnassa, eli atomipommin uhrien tutkimisessa. Ensimmäisen kerran 

sarjakuvassa törmätään ABCC:n toimintaan Genin äidin Kimien joutuessa heidän 

tutkittavakseen Nakaokan perheen etsiessä tapaa auttaa sairastunutta äitiään. Nakazawa 

kuvaa kuinka ABCC mieluusti ottaa Kimien tutkittavakseen ja tekee tälle joukon kokeita, 

mutta ei millään tavoin pyri auttamaan tätä sairautensa kanssa.297 Nakazawa ei tuo Hadashi 

no Genin sivuilla lainkaan esille japanilaisten virallista yhteistyötä Japanin kansallisen 

terveysinstituutin kanssa. Sen sijaan hän esittelee ABCC:n laskuun työskentelevän 

japanilaislääkärin ja selittää ABCC:n maksavan japanilaislääkäreille amerikkalaisilla 

lääketarpeilla jokaisesta potilaasta jonka nämä saavat kääntymään oireineen ABCC:n 

puoleen. Saamansa lääkkeet lääkärit taas myyvät hänen mukaansa hyvällä voitolla 

potilailleen. Lääkäreiden toiminnasta ABCC:n laskuun Genille kertoo toinen ABCC:lle 

työskentelevä Hadashi no Genin sivuhahmo, Hirokawa Seikichi. Herra Hirokawan 

työskentelymetodi on toisenlainen. Hänen tehtävänään on informoida ABCC:lle kaikista 

atomipommin aiheuttamiin vaikutuksiin menehtyneistä henkilöistä ja pyrkiä ostamaan 

näiden ruumiit tutkimuksia varten.298 Genin äitiä hoitaneen lääkärin toimien vääryyttä 

Nakazawa alleviivaa myös piirtämällä hahmon yhteyksissä yakuzan kanssa osassa kuusi.299 

Nakazawa esittelee vääryyksiä siellä missä niitä on havainnut tekemättä eroa 

ammattiryhmien välille. Sen sijaan jälleen lukija saa kuvan siitä, että juuri japanilaismiehillä 

on Nakazawan näkemyksen mukaan suurimmat syyt niskoillaan. Japanilaislääkäreihin 

osoitettu kritiikki on kuitenkin ainakin osittain väärään tietoon perustuvaa, kuten selviää 
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omaelämäkerran kääntäjän huomautuksesta. Japanilaislääkärit eivät estäneet ABCC:tä 

hoitamasta uhreja oman etunsa vuoksi, kuten Nakazawa myös kertoo, vaan ABCC kieltäytyi 

siitä itse, jotta Yhdysvallat ei näyttäytyisi syyllisenä uhrien ahdinkoon.300 

 

Nakazawa ei siis esitä ABCC:n toimintatavoille perusteita, eli että myöntymällä auttamaan 

atomipommin uhreja Yhdysvallat olisi tavallaan myöntänyt aiheuttaneensa uhrien 

ahdingon.301 Tämä Nakazawalle mahdollisesti käyttökelpoinen ase jää hyödyntämättä siksi, 

ettei tämä ollut perusteista selvillä. Nakazawalle tällainen atomipommin uhrien kohtelu 

näyttäytyy joka tapauksessa moraalisesti arveluttavana sekä epäreiluna, kuten odottaa voikin 

atomipommin uhrin näkökannan olevan. Japanilaistenkin yhteistyö ABCC:n kanssa kääntyy 

Nakazawan käsittelyssä Yhdysvaltoja vastaan jättäen tällä kertaa japanilaiset toissijaiseksi 

pahaksi. Vaikka uhrien ahdingolla menestyviä lääkäreitä ei Hadashi no Genissä hyvällä 

katsotakaan, on ABCC:n käsittelyn yhteydessä esiintyvä kritiikki suunnattu ennen kaikkea 

Yhdysvaltoja vastaan. Atomipommin käyttämisen ja tuhansien uhrien aikaansaamisen lisäksi 

Yhdysvallat halusi vielä hyötyäkin näistä uhreista. Tämän kaksinkertaisen kaltoinkohtelun 

esittämisellä Nakazawa luo Yhdysvaltoja kohtaan jopa kovempaa kritiikkiä kuin muissa 

tilanteissa. Nakazawan pikkusiskon ruumista kohtaan tunnettu kiinnostus ABCC:n 

taholta,302 sekä Nakazawan oman äidin ruumiin kohtelulla tämän kuoleman jälkeen on ollut 

vahva vaikutus Nakazawaan, kuten Adamskin sanoo.303 Sen sijaan Adamsin samassa 

yhteydessä esittämä olettamus ABCC:n toiminnan merkityksestä koko Hadashi no Gen -

projektin alkuun saattamiselle tuntuu liioitellulta. Sillä tosin oli Nakazawan äidin kuoleman 

kautta yhteys Nakazawan uran käännekohtaan, mutta suoraa yhteyttä Hadashi no Geniin on 

vaikeaa nähdä. Siinä missä sodan syypääksi ja osalliseksi uhrien ahdinkoon Nakazawa 

katsoo Japanin sodanaikaisen johdon, on Yhdysvaltojen vikana ennen muuta moraaliton 

toiminta, ensin tappamalla siviilejä atomipommituksella sekä tämän jälkeen hyötymisellä 

aiheutuneista uhreista. (Ks. kuva 8.) Halveksunta ABCC:tä kohtaan käy hyvin selväksi 

kohtauksesta, jossa Gen ja muut pojat virtsaavat sen uusien Hijiyaman toimitilojen 

seiniin.304 
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Kuva 8. Gen huutaa Atomic Bomb Casualty Comissionin auton perään purkaen näin näitä kohtaan tuntemaansa 

raivoa. 

 

 

 

Korean sota 

Nakazawa Keiji kritisoi Hadashi no Genissä Yhdysvaltoja atomipommien käytön lisäksi 

myös Korean niemimaalla 1950-luvulla käydystä sodasta. Korean sota mainitaan 

sarjakuvassa ensimmäisen kerran kahdeksannen osan alussa. Kesäkuun lopulla 1950 alkanut 

kolmivuotinen sota jakoi vuonna 1945 kahtia jaetun Korean lopullisesti Neuvostoliiton ja 

Kiinan tukemaan pohjoiseen sekä Yhdysvaltojen ja YK:n kautta toimineiden valtioiden 

tukemaan etelään. Sotaa on myös pidetty ensimmäisenä rajoitetun sodankäynnin sotana, 

sillä eri osapuolten taustana ja tukena pysytelleet suurvallat pidättäytyivät käyttämästä 

ydinasetta.305 Sota sopi Nakazawan tarkoituksiin hyvin, sillä se on Hadashi no Genin 

tapahtuma-ajan näkyvin konflikti japanilaisten ja Japanin miehittäjien näkökulmasta ja 
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yhdysvaltalaisten huomio kiinnittyi jatkossa paljolti siihen.306 Korean sodan avulla Nakazawa 

pystyi myös pitämään edelleen esillä korealaisteemaa, jota oli sarjan aiemmissa osissa 

kommentoinut. Myös Hadashi no Genin tekoaikaan yhä käynnissä olleen Vietnamin sodan 

voi nähdä yllykkeenä Nakazawalle kritisoida ylipäänsä Yhdysvaltojen sodankäyntiä, olivatpa 

taistelut missä tahansa. 

 

Gen saapuu kouluun huolestuneena, sillä hän on lukenut lehdestä Korean sodasta. Hän 

selittää ystävälleen pelkäävänsä Korean sodan leviävän Japaniin, koska Yhdysvalloilla on 

tukikohtia maassa. Myöhemmin luokan opettajan herra Ōtan saapuessa luokkaan hänkin 

pyytää oppilaitaan vastustamaan sotimista. Sekä Genin että opettajan vastavoimana 

kohtauksessa toimii Aihara, joka pitää sotaa ihmisluontoon kuuluvana ja kannustaa sotaan. 

Tämän kohtauksen lisäksi Hadashi no Genin kahdeksannessa osassa palataan käsittelemään 

Korean sotaa vielä kolme kertaa ja vielä kahdessa viimeisessäkin yhteensä kolme kertaa.307 

Korean sota tarjoaa Nakazawalle jälleen uuden kritiikin kohteen. Nakazawan kritiikin 

pääpaino kohdistuu kahteen seikkaan, sotimiseen itsessään sekä ennen kaikkea ydinaseiden 

uhkaan. Korean sota on Nakazawalle Hadashi no Genin loppupään tärkeimpiä keinoista 

vastustaa sotaa ja ydinaseita. 

 

Pian kouluun sijoittuneen kohtauksen jälkeen Gen huomaa kadulla kulkiessaan melua ja 

liikehdintää. Kyse on työväenliikkeen sotaa ja ydinaseita vastustavasta mielenosoituksesta, 

johon myös Genin opettaja on osallistunut. (Ks. kuva 9) Pian poliisi saapuu paikalle ja 

yrittää lopettaa mielenilmauksen. Poliisin tueksi saapuu oikeistoryhmittymä, joka käyttää 

väkivaltaa lopettaakseen ”kommarikuonan” mielenilmauksen.308 Oikeistolaisen ”Japan Blood 

and Iron Partyn” saavuttua poliisin rooli kohtauksessa haipuu pois ja huomio kiinnittyy 

oikeiston ja vasemmiston väliseen kamppailuun. Rauhan puolesta marssinut työväenliike ei 

nosta kohtauksessa kertaakaan kättään oikeistolaisia vastaan. Toisenlainen toiminta sotisikin 

kohtauksen rakentamista ja Hadashi no Genin rauhansanomaa, kuin myös Nakazawan 

ideologiaan vastaan. Hadashi no Gen ilmestyi tuohon aikaan vasemmistolaisessa Kyoiku 

Hyoron -lehdessä. Jo aiemmin on todettu Hadashi no Genin painotusten muuttuneen 

sarjakuvan löydettyä viimeisen julkaisukanavansa. Kuten Nakazawan muukin kritiikki, on 

myös Korean sodan kritiikissä tämä sama entistä vakavampi vivahde. 
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Ydinaseiden vastustaminen on hibakushaan kuuluvalle sarjakuvataiteilijalle niin tärkeä teema 

Hadashi no Genissä, että aiheesta kertoakseen Nakazawa on valmis luopumaan sarjansa 

aikarajauksesta. Korean sotaa käsitellessään Nakazawan kertojanääni selittää, kuinka 

Yhdysvallat suunnitteli ydinaseen käyttämistä Koreaan kolmannen kerran vuonna 1969 

Pohjois-Korean ammuttua alas yhdysvaltalaisen tiedustelukoneen. Aiemmat kaksi 

ydinaseuhkaa sijoittuivat Korean sodan vuosille. Aikarajasta luopumisen lisäksi kiinnostavan 

aiheesta tekee Nakazawan näkemys uhkan torjumisesta. Hän korostaa uhkan ehkäisyssä 

kansainvälisen rauhanliikkeen merkitystä.309 Korostamalla tätä merkitystä Nakazawa luo 

omalle sanomalleen enemmän pontta, sillä ydinaseiskun ehkäisy näyttäytyy Hadashi no 

Genissä konkreettisena esimerkkinä siitä, mitä kamppailu maailmanrauhan puolesta voi 

saada aikaan. Tapaus ja Nakazawan tapa käsitellä sitä ovat yhteneväisiä Nakazawan lukijoille 

osoittaman rauhaan tähtäävän vaateen kanssa. Mahdolliset muut syyt ydinaseiden 

käyttämättä jättämisen takana Nakazawa ohittaa täysin. 

 

Genin hahmon kautta Nakazawa kritisoi japanilaisten vaurastumista Korean sodasta 

saadulla hyödyllä pitäen sitä huonona kehityksenä maailmanrauhalle.310 Voidaan myös 

huomata Nakazawan pitävän tällaista hyötyä epäkunnioittavana atomipommin uhreja 

kohtaan, sillä samassa kohtauksessa esiintyy romumetallia aseiden valmistajille myymällä 

vaurastunut kersantti Kuramochi. Tämän kahdeksannessa osassa esitetyn kritiikin osalta 

ollaan etäännytty varsin kauas Nakazawan omista kokemuksista, jotka sarjakuvan synnyn 

taustalla ovat. Nakazawan Korean sodan kritiikki lähestyy jo idealismia jättäen omat 

kokemuksensa vähemmälle huomiolle. Omaelämäkerrassaan Nakazawa kertoo kuinka hän 

itse hankki elantonsa ja pienessä mittakaavassa myös vaurastui Korean sodan aikaan 

myymällä juuri romumetallia.311 Vaikka mielikuvatutkimuksen menetelmään ei kuulukaan 

etsiä todellisuuden ja lähteen esittämien asioiden väliltä eroavaisuuksia, tämä kyseinen ero 

on mielenkiintoinen sen vuoksi, että Nakazawa on valmis jopa kritisoimaan toimintaa, 

jonka avulla on itsekin saanut tuloja. Tämä toiminta, jossa jopa sarjakuvataiteilijan omat 

lapsuusmuistot tulkitaan uudelleen sarjakuvan sanoman kannalta sopivammiksi, sopii 

yhteen Kawaguchin esittämän ajatuksen kanssa, jonka mukaan Nakazawa tulkitsee uusiksi 

sellaisia kokemuksia, jotka eivät sovi yhteen hänen esittämänsä tulkinnan kanssa.312 

Kawaguchi esittelee ajatuksensa keisarikritiikin yhteydessä, mutta se sopii yhtälailla tähän 
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miehityshallinnon ja Korean sodan kritiikkiin. 

 

Samoilla linjoilla Kawaguchin kanssa on Kajiya, jonka mukaan Hadashi no Gen tarjoaa 

vaihtoehtoisen tulkinnan virallisille aiheesta Japanissa esitetyille mielipiteille.313 Molempien 

päätelmät ovat omieni kanssa samansuuntaisia ja Hadashi no Genin eri katkelmien 

perusteella tehtynä kaikkien kolmen päätelmät tukevat toisiaan osoittaen havaitun piirteen 

yleisyyden sarjakuvassa. On kuitenkin luultavaa, ettei Nakazawa edes laske omaa 

kouluikäisenä suorittamaansa metalliromun myymistä samaan kategoriaan Hadashi no 

Genin kersantti Kuramochin kanssa, sillä hän ei rikastunut kaupalla merkittävästi. Tässäkin 

tapauksessa vaikuttaisi siltä, että Nakazawan silmissä sillä on väliä, mihin ihmisryhmään 

joku henkilö kuuluu. Kuten korealaiselle herra Pakille oli oikeutettua rikastua mustan 

pörssin kaupalla ja Hadashi no Genin lapsien jopa hyötyä siitä, samaan tapaan hänelle 

itselleen oli atomipommin uhrina oikeus hyötyä atomipommin raunioittamasta kaupungista 

löytyvällä romulla. Monet kirjoittajat ovat huomauttaneetkin, ettei Hadashi no Gen ole 

puhtaan omaelämäkerrallinen ja esittäneet esimerkkejä siitä, missä eroja Nakazawan 

kokemusten ja sarjakuvassa esitetyn välille syntyy. Näiden eroavaisuuksien läpi käyminen ei 

ole ollut oma tarkoitukseni ja osoittamassani tapauksessa onkin sen sijaan kyse laajemmasta 

esimerkistä, jolla osoitan kuinka Nakazawa myös tulkitsee omia motiivejaan eri tavoin 

Hadashi no Genissä kuin omassa nuoruudessaan. Vaikka kyse on myös tekijän kokemusten 

ja Hadashi no Genissä esitetyn välisestä erosta, osoittaa se ennen kaikkea tekijän tietoista 

halua kertoa sarjakuvaansa valitsemiensa painotusten kautta. Tällä on merkitystä ennen 

kaikkea sarjakuvasta välittyvän kuvan kautta. 
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Kuva 9. Gen tapaa opettajansa herra Ōtan. Tämä on osallistunut mielenosoitukseen vastustamaan 

Yhdysvaltojen toimia Korean niemimaalla 
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LOPPULAUSE 

 

Nakazawa Keijin sarjakuva Hadashi no Gen välittää lukijoilleen kuvaa Hiroshiman 

atomipommin uhreista sekä Yhdysvalloista ja Japanista, joiden Nakazawa katsoo olevan 

uhrien ahdingon takana sortajan asemassa. Välittyvä uhrikuva avautuu kahdella tasolla 

antaen toisaalta kuvan hibakushasta yhtenäisenä uhrien ryhmittymänä rajaamatta ketään 

atomipommin tai sen jälkiseurauksia kokenutta pois uhrien joukosta. Toisaalta Nakazawan 

omat painotukset tuovat esiin hänen mielipiteensä siitä, kenellä on oikeus esiintyä uhrina. 

Poikien sarjakuvaksi laskettava Hadashi no Gen kuitenkin esittää myös uhreina nähtävien 

hahmojen joukossa eroavaisuuksia. Siviilit, erityisesti lapset ja naiset, ovat uhreista 

viattomimpia kun taas japanilaismiehet toisaalta esitetään uhreina, mutta samalla juuri he 

ovat sarjakuvan päähenkilölasten vastustajia ja tätä kautta tulkittavissa uhriaseman 

ulkopuolelle.  Poikalapset puolestaan ovat uhreina toimeliaampia kuin passiivisiksi uhreiksi 

jätetyt aikuiset naiset. Lasten asema Hadashi no Genin keskeisimpinä henkilöinä tekee 

heistä sarjakuvan tärkeimmän uhriryhmän ja heihin myös liittyy Nakazawa Keijin 

sarjakuvallaan välittämistä toiveista keskeisin, eli toivo tulevien sukupolvien ymmärryksestä 

ydinaseiden ja sodan vaarallisuudesta ja tämän uhan poistamisesta maailmasta. Kaikki muut 

uhriryhmät ovat Hadashi no Genissä saamastaan näkyvyydestä huolimatta lasten taustalla. 

Esimerkiksi korealaisten ja sotilaiden merkitys välittyvän kokonaiskuvan kannalta on tukea 

juuri lasten kautta välittyvää uhrikuvaa. Ne tuovat esiin myös kuvaa omista uhriryhmistään, 

mutta näihin liittyvät kuvat eivät ole yhtä tärkeässä asemassa kuin lasten välittämä uhrikuva. 

 

Nakazawa Keijin näkökulmasta monet sodanjälkeisen Japanin kehityssuunnat olivat 

negatiivisia ja hänelle itselleen siis pettymyksiä. Tämä heijastuu Hadashi no Geniin ja 

sarjakuvasta välittyvään kuvaan sarjan muuttuessa sitä ideologisemmaksi, mitä pidemmälle 

se jatkuu. Sarjan alussa jopa dokumentaarisella otteella atomipommin räjähdystä kuvaava 

Hadashi no Gen muuttuu loppupäässä tekijänsä ideologiaa yhä selvemmin esiin tuovaksi. 

Nakazawan oma pasifismi ja vasemmistolaisuus lyö läpi etenkin sarjakuvan viimeisten 

kolmen osan aikana julkaisukanavassa tapahtuneen muutoksen vuoksi. Sarjakuvassa 

esitettävä kritiikki muuttuu samaan aikaan aikaisempaa terävämmäksi ainoana poikkeuksena 

keisari Hirohitoa kohtaan esitetty kritiikki, joka on Hadashi no Genin tekoajankohdan 
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1973–1987 yleiseen japanilaiseen mielipiteeseen nähden hyvin voimakasta läpi sarjan. 

Kritiikin terävöityminen on nähtävissä etenkin Nakazawan tavassa kuvata Yhdysvaltoja joka 

atomipommin räjäyttämiseen liittyvästä varsin neutraalista kuvasta muuttuu sarjan loppua 

kohden yhä kriittisemmäksi esittäen suurvallan häikäilemättömänä uhrien sortajana ja 

näiden ahdingosta hyötyjänä. 

 

Sekä Hadashi no Genissä esitetyn uhri- että sortajakuvan takana voidaan nähdä Nakazawan 

ja muun hibakushan kokemusten lisäksi myös sarjakuvan tekoajankohdan 1970- ja 1980-

lukujen Japanin ja tätä edeltäneiden vuosien aikana Japanissa käydyssä keskustelussa esillä 

olleita asioita, joihin Nakazawa sarjakuvallaan ottaa kantaa huolimatta tarinan sijoittumisesta 

1940- ja 1950-lukujen Japaniin. Yhdysvaltojen kritiikki voidaan perustella atomipommien 

räjäyttämisen lisäksi niin Vietnamin sodalla kuin Nakazawan huonoilla kokemuksilla liittyen 

atomipommien uhreja tutkineen Atomic Bomb Casualty Comissionin toimintaan. 

Keisarikritiikin takana on aistittavissa Nakazawan pettymys siihen, että sodanaikainen 

johtaja sai jatkaa maansa johdossa, vaikkakin symbolisesti. Myös Japanin sodanjälkeinen 

turvallisuuspolitiikka läheisine kytköksineen Yhdysvaltoihin on vasemmistolaisen ja 

pasifistisen sarjakuvataiteilijan silmissä voinut näyttäytyä syynä esittää kriittisesti sekä 

Japanin että Yhdysvaltojen sodanaikaisia toimia. Tulen Itōn ja Omoten kanssa samaan 

lopputulokseen siitä, että Hadashi no Genin ensimmäinen julkaisukanava on asettanut omat 

rajoitteensa sarjakuvasta syntyvälle kuvalle. Myös isän esimerkki on ollut muodostamassa 

Nakazawan omia käsityksiä ainakin suopean korealaiskuvan sekä keisarikritiikin kohdalla ja 

nämä käsitykset ovat heijastuneet Hadashi no Genin välittämään uhrikuvaan, mitä ei 

aiemmissa Hadashi no Geniä käsittelevissä kirjoituksessa ole nostettu esiin. Myös 

Nakazawa Keijin omat vahvat mielipiteet ovat tärkeä tekijä, mikä koskee yleisesti koko 

esitettyä kuvaa hibakushasta. Esimerkiksi uhrien syrjiminen sodanjälkeisessä Japanissa on 

ollut vahva motiivi Nakazawalle osoittaa syrjinnän perusteettomuuden. 

 

Tehty tutkimus niin vahvistaa aiemmin tehtyä tutkimusta kuin tuo siihen uuttakin. 

Nakazawan sotaa ja ydinaseiden käyttöä kritisoiva sanoma on vahvasti huomioitu useiden 

eri kirjoittajien toimesta, mihin on helppo yhtyä Hadashi no Genin tarkastelun jälkeen. 

Kuitenkaan monikaan kirjoittaja ei ole pysähtynyt pohtimaan Nakazawan omien 

kokemusten lisäksi vahvaan näkemykseen ja siitä välittyvään uhrikuvaan liittyviä tekijöitä, 

kuten Hadashi no Genin tekoaikana esillä olleita monia teemoja. Nyt syitä syntyvän kuvan 

takana pohditaan ensimmäistä kertaa laajemmin ulottaen käsittely sarjakuvan 
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syntyajankohdan Japaniin ja sieltä löytyviin syihin.  Kritiikin syiden pohtimisen sijaan on 

keskitytty osoittamaan erilaisilla esimerkeillä itse kritiikkiä, joskin joissakin tapauksissa 

lyhyesti kritiikin mahdollista taustaa kommentoiden. Tässä ansioikkain on ollut Kawaguchi 

Takayuki, jonka moniin päätelmiin on ollut helppo yhtyä ja jatkaa niitä myös pidemmälle. 

Pro gradussa tarkastellun perusteella Nakazawa todella pyrkii tulkitsemaan sota-ajan 

kokemuksia uudella itselleen sopivalla tavalla, kuten Kawaguchi sekä Kajiya Kenji ovat 

esimerkkiensä kautta huomanneet. Oma tutkimukseni siis vahvistaa näissä tapauksissa 

aiemmin tehtyjen johtopäätösten paikkansapitävyyttä. Samoin tulen samaan 

johtopäätökseen Kawaguchin kanssa siitä, että Hadashi no Genissä on yhtäläisyyksiä 

atomipommin naisuhrien genbaku otome –myytin kanssa, mutta pyrin osoittamaan 

Kawaguchin esityksen varovaisuuden välittyvään kuvaan nähden. Tärkeää on myös 

huomata Nakazawan oman ajattelun ja naisuhrien välisen symboliikan ristiriita. Samalla kun 

Nakazawa kritisoi ajatusta japanilaisista atomipommien uhreina kansakuntana, tulee hän 

pitäneeksi samaa kuvaa yllä käyttämällä itsekin sarjakuvassaan japanilaisten viattomuutta 

symboloivaa naisuhria. Joidenkin käsiteltyjen teemojen kohdalla näyttäisi myös siltä, ettei 

aiempaa aiheiden käsittelyä ole ollutkaan. Yhdysvaltalaisen Atomic Bomb Casualty 

Comissionin kohdalla tilanne on tämä, samoin oikeastaan kaikkien Yhdysvaltoja 

käsittelevien Hadashi no Genin osa-alueiden sarjassa lyhyen aikaa esiintyvän 

amerikanjapanilaisen hahmon Mike Hirotan merkitys. Yllättäen sarjan loppua kohden 

terävöityvään Yhdysvaltojen kritiikkiinkään ei ole ennen tätä työtä kiinnitetty huomiota, 

vaikka Yhdysvaltojen kritiikki sinänsä on kritiikin muiden kohteiden tavoin huomioitu. 

Myös japanilaissotilaista Hadashi no Genin kautta välittyvä kuva on tässä ensimmäistä 

kertaa tarkastelussa, joskin Eldad Nakar on käsitellyt sotilaskuvauksia jonkin verran 

laajemmassa japanilaista sotasarjakuvaa käsittelevässä kontekstissa. Omat tulokseni ovat 

yhteneväiset Nakarin huomioiden kanssa. 

 

Jatkotutkimuksen kannalta Hadashi no Gen yksinään tarjoaa vain muutamia teemoja, kuten 

imperialismin, joiden laajempi käsittely voisi tarjota uutta tarkasteltavaa sarjakuvasta 

välittyvästä kuvasta. Toisaalta Nakazawa Keijin atomipommiaiheisen sarjakuvan tuotanto 

on laaja ja tekijä sarjakuvineen nykypäivän Japanissa keskustelua herättävä henkilö vielä 

kuolemansa jälkeenkin, jolloin hänen tuotannostaan syntyvää uhri- ja sortajakuvaa olisi hyvä 

tutkia myös laajemmin muiden töiden kautta. Esimerkiksi Okinawasta kertovan Nakazawan 

sarjakuvan valmistelu vuonna 1972 on voinut olla syynä tekijän näkemyksiin myös Hadashi 

no Genissä, mutta ilman kyseistä sarjakuvaa ei voida tietää kuin joidenkin omaelämäkerran 
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mainintojen kautta, mitä teemoja hän on erityisesti tarkastellut. Myös joidenkin toisten 

näkökulmien ja menetelmien, kuten propagandan tutkimuksen, kautta tapahtuva tarkastelu 

voisi avata tätä rauhan puolesta propagoivaa sarjakuvaa uudella tavalla. 
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