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Tieteisfiktio on 1800-luvun lopulla länsieurooppalaisesta goottilaisesta kirjallisuudesta kehit-

tynyt populaarifiktion laji, jonka yleisesti tunnettuja piirteitä ovat kiinnostus teknologiaan ja 

ihmiskunnan tulevaisuuteen teollistuvassa maailmassa. Tässä maisterintutkielmassa tarkas-

telen tieteisfiktion suhdetta nykyajan ekologisiin kriiseihin öljyn näkökulmasta. Millä tavalla 

tieteisfiktiossa kuvitellaan öljyn loppumisen jälkeisiä yhteiskuntia, ja mitä kerronnallisia 

keinoja tieteisfiktio käyttää jälkfossiilisten tulevaisuuksien representaatiossa? 

 Tutkielmassani analysoin Antti Salmisen romaania Lomonosovin moottori (2014) 

jälkifossiilisen tieteisfiktion näkökulmasta. Julkaisuaikanaan runsaasti kiitetyn teoksen 

vastaanotossa romaanin tieteisfiktiiviset elementit ohitettiin lähes täysin. Tulkintani mukaan 

tieteisfiktion lajitulkinnallinen viitekehys on paitsi välttämätön Salmisen kokeellisen ja moni-

muotoisen romaanin ymmärtämisessä, myös arvokas ikkuna jälkifossiilisen proosan kerron-

nallisten keinojen analyysiin. 

 Tieteisfiktion lajiteorian lisäksi tutkielmani tärkeimmät tieteelliset lähtökohdat ovat 

ekokritiikki ja öljykulttuurin tutkimus. Ekokritiikki on monitieteinen, rikas ja epäyhteinäinen 

humanistisen tutkimuksen suuntaus, joka käsittelee mm. inhimillisen ja ei-inhimillisen luon-

non vuorovaikutusta, ympäristökriisin kulttuurisia merkityksiä ja ihmiskunnan tuhoisia vaiku-

tuksia maapallon ekosysteemille. Vaikka ekokritiikin katsotaan syntyneen jo 1960-luvulla, 
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tieteiskirjallisuuden tutkimuksessa näkökulma on varsin tuore. Öljykulttuurin tutkimuksella 

viittaan ekokriittisen tutkimuksen alalajiin, jossa ympäristökriisiä tarkastellaan fossiilisten 

polttoaineiden, erityisesti öljyn näkökulmasta. Öljykulttuurin tutkimuksen keskeinen lähtö-

kohta on, että öljyllä on ilmiselvien taloudellisten, poliittisten ja fysikaalisten vaikutuksiensa 

lisäksi perustava kulttuurinen merkitys länsimaisen yhteiskunnan kehityksessä. 

 Tutkielmani keskeinen väite perustuu öljyn ja tieteisfiktion yhteyksiä tutkineen Gerry 

Canavanin jälkifossiilisen retrofuturismin käsitteelle. Retrofuturistisessa jälkifossiilisessa 

tieteisfiktiossa ihmiskunta selviytyy öljyn loppumisesta suorittamalla paluun öljyn aikakautta 

edeltäneisiin elämäntapoihin, ajatusvirtauksiin ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin. Tulkintani 

mukaan Antti Salmisen Lomonosovin moottori on retrofuturistista strategiaa hyödyntävä 

jälkifossiilinen tieteisfiktiivinen romaani. Romaanin jälkifossiilinen retrofuturismi perustuu 

kulttuurihistorialliselle kuvitelmalle paluusta 1500–1600-lukujen aikaan, jolloin öljykulttuurin 

mahdollistanut valistusajan ihmiskeskeinen edistyskäsitys oli vasta alkutekijöissään. Paluu 

tieteellis-materiaalista maailmankuvaa edeltäneisiin länsimaisen esoterian, erityisesti alke-

mian ja juutalaisen kabbalan, uskomuksiin luo teoksessa allegorisen rakenteen, jossa ei-

inhimillisen luonnon asemaa käsitellään suhteessa 1800-luvulla alkaneeseen öljyn voitto-

kulkuun ja Neuvostoliiton 1900-luvun Gulag-pakkotyöjärjestelmään.  
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1 JOHDANTO 
 

Tsar-Bomba oli hetken uusi aurinko rannikon yllä. Sata megatonnia puhdasta armoa. (Lomonosovin 

moottori, 8; myöhemmin LM) 

 

Pohjoisella jäämerellä sijaitsevasta Novaja Zemljan saaristosta tuli 1950-luvulla Neuvosto-

liiton keskeinen ydinaseiden testausalue (Tikkanen 2020). Jäämeren halki kulkevaan Lomo-

nosovin harjanteeseen kuuluvan saariparin yllä tehdyistä ydinkokeista merkittävin oli vuonna 

1961 räjäytetty Tsar-Bomba. Pommien keisariksi kutsuttu räjähde on edelleen ihmiskunnan 

historian voimakkain laukaistu ase. Tsar-Bomba oli yli 3800 kertaa Hiroshiman vetypommia 

tehokkaampi, ja sen vaikutukset ympäristöön olivat suunnattomat. Laskeuma-alue kattoi ison 

osan pohjoisesta Itä-Euroopasta, ja räjähdystä seurannut sienipilvi kohosi 65 kilometrin 

korkeuteen (mt.). Tapahtumaa seuraamaan kokoontuneet katsojat saivat kolmannen asteen 

palovammoja jopa 100 kilometrin päässä laukaisupaikasta. Vaikka Tsar-Bomban lopulliseksi 

voimakkuudeksi arvioitiin huimaavat 57 megatonnia, neuvostoinsinöörien alkuperäinen 

suunnitelma oli valmistaa jopa kaksi kertaa tehokkaampi, sadan megatonnin tehoinen räjähde 

(mt.). Voimakkuus päätettiin kuitenkin puolittaa turvallisuussyistä. 

 Antti Salmisen romaanissa Lomonosovin moottori (2014) Tsar-Bomba kuvataan alku-

peräisen suunnitelman mukaisena. Novaja Zemljan eteläsaarta asuttavassa yhteisössä 

pommien keisarin ympärille muodostuu esoteerinen palvontakulttuuri, jossa silmänräpäyksen 

ajan taivaanrannassa loistanut keinotekoinen aurinko muuttuu saariyhteisön silmissä grotes-

kiksi jumalaksi. Tsar-Bomba ”ei kertonut nimeään eikä pyytänyt uhreja, vaan sulatti ihon-

alaisen rasvan ja pirstoi luut tomuksi” (LM, 52). Sadan megatonnin ilmestys puhdasta solar-

fallista energiaa merkitsee Lomonosovin moottorissa paitsi uuden hengellisen aikakauden 

alkua, myös mystisen teknologis-hengellisen tutkimushankkeen, Moottorin rakentamisen, 

aloittamista. 

 Tässä maisterintutkielmassa tarkastelen Lomonosovin moottoria jälkifossiilisen tieteis-

fiktion näkökulmasta. Jälkifossiilisella tieteisfiktiolla tarkoitan 1970-luvun alussa Yhdys-

valloissa tapahtuneen energiakriisin jälkeen kehittynyttä ekokriittisen tieteiskirjallisuuden 

perinnettä, jonka teemoissa toistuvat kuvitelmat öljyn aikakauden jälkeisestä maailmasta. 



 

   6 

Nojaan jälkifossiilisen tieteisfiktion määritelmiä koskevissa näkemyksissäni erityisesti Gerry 

Canavanin aihetta käsitteleviin kirjoituksiin (2014). Canavan käsittelee jälkifossiilisen tieteis-

fiktion historiaa kaksijakoisen jäsennyksen kautta. Canavanin mukaan tieteisfiktion suhdetta 

öljyyn on mahdollista tarkastella vähittäisenä siirtymänä varhaisen ja kultakauden tieteis-

fiktion teknoutooppisesta, öljyn riskeihin naiivisti suhtautuvasta traditiosta kohti 1900-luvun 

lopun öljypessimististä apokalyptistä perinnettä (Canavan, 2014, 333). Canavanin käyttämistä 

termeistä työni kannalta keskeisin on retrofuturismi, jolla Canavan viittaa erityisesti 2000-

luvulla yleistyneeseen jälkifossiilisen paluuajattelun strategiaan. 

 Aineiston ja lähestymistavan valintaa motivoivat tutkielmassani Lomonosovin mootto-

rin saaman aikalaisvastaanoton epäkohdat. Teoksen luonne tieteisfiktiivisenä romaanina 

ohitettiin lähes täysin lukuisissa kritiikeissä ja palkintolausunnoissa. Sen sijaan teos herätti 

lukijoissaan hämmennystä ja ristiriitaisia lajiteoreettisia kontekstointeja. Helsingin sanomissa 

kriitikko Toni Jerrman tituleeraa kirjaa ”kuumehoureiseksi happotripiksi” ja käyttää 

ilmauksia, kuten ”eriskummallinen viritelmä” ja ”päihdyttävän hauskaa dadaa, joka saa aivot 

nykimään ja pomppimaan” (Jerrman 2014). Jerrman yhdistää Lomonosovin moottorin 

”satunnaisgeneraattorilla” tuotettuun nonsense-runouteen, ”absurdiin sanahelinään” ja 

”logiikan ja merkitykset” hylkäävään ”unenomaiseen mystiikkaan” (Jerrman 2014). Kalevi 

Jäntin palkinnon raati kiinnitti huomiota romaanin ”dadaistiseen vyörytykseen” ja määritteli 

sen lajiltaan ”proosarunoelmaksi” (Ahola 2014). Helsingin Science Fiction -seuran Tähti-

vaeltaja-palkinnon raati puolestaan jätti teoksen tarkemman lajin pohtimisen sikseen ja kiitti 

teoksen ”proosan ja runouden rajamailla” tasapainottelevaa kerrontaa (Tähtivaeltaja-blogi 

2015). Tässä tutkielmassa aion nostaa esiin Lomonosovin moottorin tieteisfiktiiviset piirteet, 

koska uskon niiden ymmärtämisen olevan täysin olennaista teoksen ekologisen tematiikan 

ymmärtämisen kannalta. 

 Lomonosovin moottori on antropologisen tutkimusaineiston muotoon puettu 

kokeellinen romaani. Ulkoiselta rakenteeltaan se noudattaa episodimaista kertovaa muotoa, 

joka on jaettu yhteensä 185:aan keskimäärin alle tuhannen sanan mittaiseen fiktiiviseen 

asiakirjafragmenttiin. Fragmentit on jaettu kolmeentoista kansioon, jotka muodostavat väljästi 

yhteneviä kerronnallisia jatkumoita. Kansioiden ”otsikkolehdet” ovat väriltään mustia ja ne 

sisältävät järjestysnumeron lisäksi yksivärisiä piirroksia. Osa piirroksista muistuttaa tyyliltään 

karkealle paperille tehdyn hiiliväriluonnoksen negatiivia, osa röntgen-kalvoa, ja osa puoles-

taan renessanssiajan tieteellistä litografiaa. Piirrosten aiheet vaihtelevat abstrakteista pinnoista 

mielikuvituksellisiin meri- ja kasviaiheisiin. Litogrammimukaelmat sisältävät myös erilaisilla 

käsialoilla laadittuja latinankielisiä nimiä ja huomautuksia. 
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 Teoksen fragmentit muodostavat kukin oman otsikoidun ja numeroidun kokonai-

suutensa. Tutkimusaineiston muodon mukaisesti teoksen jokaisen fragmentin alle on merkitty 

ristiviitteet, joita seuraamalla lukija voi lukea muuten melko lineaarisesti etenevää kertomusta 

moninaisten sivupolkujen kautta. Ratkaisu tekee romaanin rakenteesta interaktiivisen, sillä se 

kannustaa lukijaa käyttämään kirjaesinettä epäkonventionaalisin ja suoraviivaisesta luku-

tavasta poikkeavin tavoin. 

 Kielelliseltä tyyliltään romaani on monimuotoinen. Antropologisten pastissien lisäksi 

teos sisältää mm. fiktiivisiä päiväkirjamerkintöjä, elämäkertakatkelmia, muistiinpanoja, teolo-

gisia kommentaareja, litteroituja äänitteitä ja kuvailutulkattuja karttoja. Teoksen kieltä luon-

nehtii myös runsas lyyrisen kuvakielen ja ellipsien käyttö. Teoksen laajan henkilögallerian 

jäsenillä on kullakin on oma, suhteellisen erottuva puheenpartensa. Ortodoksisen kirkon 

luostarinjohtajan mukaan nimetyn Igumenin kielessä teologinen pohdinta sekoittuu vulgaariin 

satiiriseen kiroiluun. Igumenin veljeksi tituleeratun Lokin tervetuliais- ja ylistyspuheita hallit-

see paatoksellinen tyyli läpi teoksen. Romaanin muihin keskushenkilöihin kuuluvien Kermor-

vanin, Kaniikin, Liktorin ja o:n ohella erityismaininnan ansaitsevat saarta asuttavat runsas-

lukuiset homonculit. Homonculit ovat teoksessa äänessä vain harvoin, mutta puhuessaan 

heidän kielensä noudattaa läpi teoksen rikkonaista puhekielistä tyyliä. 

 Tarinalliselta sisällöltään Lomonosovin moottori on suhteellisen yksinkertainen. 

Määrittelemättömässä lähitulevaisuudessa romahtaneen länsimaisen yhteiskunnan raunioilta 

pakeneva ihmisjoukko pelastautuu kaukaiselle Jäämeren saarelle. Siellä he antautuvat kiih-

keille esoteerisesti suuntautuneille tutkimushankkeille, jotka kiertyvät merkillisen Moottoriksi 

kutsutun rakennelman luomisen ympärille. Moottori muodostaa romaanin juonellisen 

selkärangan. Runsaista, näennäisen erillisistä ja ristiin viittaavista fragmentaarisista 

sivujuonista koostuva labyrinttimainen kerronta nivoutuu yhteen kolmannessatoista kansiossa, 

jossa Moottori käynnistetään. 

 

1.1 Tieteisfiktio öljykulttuurin näkökulmasta 
 

Tärkein kirjallisuustieteellinen viitekehykseni on lajiteoria. Taustoitan lajin historiaa Markku 

Soikkelin ja Adamn Robertsin teoksissaan esittämien kehityslinjojen avulla (Soikkeli 2015; 

Roberts 2006). Tieteisfiktion lajiteoreettisen lähestymistapani rungon muodostaa Darko 

Suvinin klassinen kognitiivisen vieraannuttamisen käsite (Suvin 1979). Kognitiivisella 

vieraannuttamisella Suvin viittaa tieteisfiktiolle erityiseen kerronnalliseen strategiaan, jossa 
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lukijan empiirisestä todellisuudesta poikkeavaa fiktiivinen maailma on rationaalisesti johdet-

tavissa kirjailijan aikakauden tieteellisestä maailmankuvasta (Suvin 1979, viii). Osakseen 

saamasta kritiikistä huolimatta Suvinin teoria on keskeinen osa tieteiskirjallisuuden myö-

hempiä teoretisointeja, joista tutkielmani kannalta tärkeä on Damien Broderickin megateks-

tuaalinen tieteisfiktion määritelmä (Broderick 1995). Hyödynnän Suvinin ja Broderickin 

näkökulmia rinnakkain analysoidessani, mitkä piirteet tekevät Lomonosovin moottorin 

lukemisesta tieteisfiktiona perusteltua. Kognitiivisen vieraannuttamisen käsite on myös 

olennainen osa ekokriittisen tieteisfiktion tutkimuksessa esitettyjä näkemyksiä tieteisfiktion 

yhteiskunnallisesta potentiaalista. Ekokriittisen tieteisfiktion tutkimuksen lähtökohdiksi olen 

valinnut mm. Chris Barattan (2012a), Gerry Canavanin ja Kim Stanley Robinsonin (2014) ja 

Keira Hambrickin (2012) tekstit. 

 Toinen tutkielmani kannalta tärkeä teoreettinen viitekehys on öljykulttuurin tutkimus. 

Ekokritiikin alalajiksi lukeutuvalla öljykulttuurin tutkimuksella viitataan monitieteiseen 

kulttuurintutkimuksen kenttään, joka keskittyy öljyn vähälle huomiolle jääneisiin vaikutuksiin 

kulttuurin ja taiteen diskursseissa (Barrett & Worden 2014, xxiii). Öljykulttuurin tutkimuksen 

keskiössä on käsitys, jonka mukaan 1800-luvun jälkipuolella alkanut länsimaisen 

yhteiskunnan öljyriippuvuuden aika ei ole muuttanut kulttuuriamme vain taloudellisesti ja 

poliittisesti, vaan myös kulttuurisesti, kielellisesti ja filosofisesti. Öljyriippuvuuden aikakausi 

eli petrokapitalismi on öljykulttuurin tutkijoiden kehittämä käsite, jonka taustalla on käytän-

nöllinen havainto siitä, että länsimaisen yhteiskunnan globaali kulttuurinen valta-asema on 

viimeisen sadan vuoden aikana rakentunut pääasiassa öljyn mahdollistaman halvan ja 

poikkeuksellisen tehokkaan energianlähteen avulla (Barrett & Worden 2014, xxiv). Samassa 

hengessä, jossa Damien Broderick kutsuu tieteisfiktiota teollisen aikakauden syntyperäiseksi 

kirjallisuudenlajiksi, lähestyn tieteisfiktiota öljykulttuurin erityiskysymysten näkökulmasta. 

 

1.2 Tutkielman rakenne ja tavoitteet 
 

Tutkielmani jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä käsittelyluvussa teen yleisluontoisen 

katsauksen tieteisfiktion lajiteorian historiaan ja peruskäsitteisiin. Avaan tieteisfiktion 

historian yleisiä kehityslinjoja erityisesti teollisen vallankumouksen ja öljykulttuurin näkö-

kulmista. Luvuissa 2.1 ja 2.2 analysoin Lomonosovin moottoria toisaalta Darko Suvinin 

kognitiivisen vieraannuttamisen käsitteen (1979), toisaalta Damien Broderickin megatekstin 

käsitteen avulla (1995). Pyrkimyksenäni on osoittaa joitakin tapoja, joilla Salmisen romaanin 
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lukeminen tieteisfiktion linssin läpi on paitsi mielekästä, myös välttämätöntä teoksen koko-

naiskomposition ymmärtämisen kannalta. Lajiteoreettisen yleiskatsauksen jälkeen pohdin 

tieteisfiktiota ekokriittisen lajiteorian kannalta. Kysyn, mitkä piirteet tekevät tieteisfiktiosta 

leimallisesti öljykulttuurin tuottaman kirjallisuudenlajin ja mitkä näistä piirteistä esiintyvät 

Lomonosovin moottorissa. Toisen luvun lopussa kiinnitän huomioni Gerry Canavanin jälki-

fossiilisen tieteisfiktion teoriaan ja historiaan (2014). Nostan esiin Canavanin artikkelissaan 

määrittelemän jälkifossiilisen retrofuturismin käsitteen, jota käytän Lomonosovin moottorin 

jälkifossiilisuuden analysoinnin työkaluna. 

 Kolmannessa luvussa siirryn tulkitsemaan Lomonosovin moottorin jälkifossiilista 

retrofuturismia. Otan lähtökohdakseni erityisesti romaanin runsaat viittaukset 1500–1600-

lukujen länsimaisen esoterian perinteisiin. Myöhäisrenessanssin esoterian merkkihenkilöistä 

romaanissa mainitaan viitataan mm. alkemisti Heinrich Cornelius Agrippa, alkemisti Para-

celsus, tähtitieteilijä Johannes Kepler, alkemisti John Dee, mystiikko Johannes Valentinus 

Andreae, platonistifilosofi Henry Moreen, kuvataiteilija Albrecht Dürer ja tähtitieteilijä Isaac 

Newton. Mainituja ajattelijoita yhdistää myöhäisrenessanssin aikakauden lisäksi kiinteä suhde 

länsimaisen esoterian perinteeseen: Kepler harjoitti astronomian ohella astrologiaa, Agrippa 

uhmasi auktoriteetteja puolustamalla ihmisen okkultis-maagisia kykyjä ja Dürer käytti 

astrologiaa taiteellisen työnsä innoittajana (Newman & Grafton 2001, 3; 14; 28). Andreae 

puolestaan tuli tunnetuksi allegoriastaan Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz (1607), 

jota pidetään kristillisen mystiikan ja ruusuristiläisyyden perusteoksena ja joka mainitaan 

Lomonosovin moottorissa kahdesti nimellä ”Kemialliset häät” (LM 2014, 39; 78; Tilton 2016, 

174). Lisäksi romaanin ensimmäisessä fragmentissa mainitun Hieronymous Boshcin yhteyk-

siä aikansa esoteeriseen liikehdintään on tutkittu mm. surrealistien keskuudessa jo 1900-luvun 

puolivälissä (Bauduin 2014, 166; 182). Länsimaisen esoterian määritelmiä ja historiaa 

koskevassa taustoituksessa turvaudun Glenn Alexander Mageen (2016), Antoine Faivren 

(1994) ja Wouter J. Hanegraaffin (2013) käsityksiin. Jälkfossiilisen retrofuturismin kannalta 

kiinnostavimman esoterian määritelmän on luonut Hanegraaff, jonka mukaan länsimainen 

esoteria on valistuksen tieteellisen maailmankuvan rakentamisen aikaan syntynyt, uuden 

luonnontieteellisen paradigman kannalta kyseenalaisten uskomusjärjestelmien luokka (Hane-

graaff 2013). 

 Kolmannen luvun ytimen muodostaa Lomonosovin moottorin alkemiaa käsittelevän 

sisällön, erityisesti homonculus- ja golem-viittausten, kontekstoiva lähiluku. Homonculuksen 

ja golemin merkityksien taustoituksessa nojaan William R. Newmanin (2004) ja Maya Barzi-

lain (2016) kulttuurihistoriallisiin tutkimuksiin. Tulkintani mukaan Lomonosovin moottorin 
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kuvitelma jälkifossiilisesta yhteiskunnasta perustuu retrofuturistiselle idealle paluusta öljyn 

aikakautta edeltävään esoteeriseen maailmankuvaan. Romaanin analogisessa kognitiivisessa 

vieraannuttamisen strategiassa öljyn on korvattu alkemistisen pienihmisen, homonculuksen, 

suorittamalla lihastyöllä. Teoksen lukuisten Neuvostoliiton historiaan viittaavien vihjeiden 

kautta homonculusten käyttö yhdistyy allegorisesti 1900-luvun suurimpiin pakkotyölaitoksiin, 

Gulagiin, jonka kehitys on keskeinen myös Euroopan öljyhistorian kannalta. 

 Maisterintutkielmani tärkein päämäärä on kysyä, mitä jälkifossiilinen tieteisfiktio on 

ja millä tavalla laji luo kuvitelmia fossiilisen polttoaineiden jälkeisestä tulevaisuudesta. Työni 

yleisenä tavoitteena on koetella öljykulttuurin tutkimuksen näkökulmia ekokriittisen tieteis-

fiktion lajitutkimuksen kontekstissa. Syy näiden näkökulmien valinnalle on se, että viime 

vuosien ekokriittisen kulttuurintutkimuksen nousukaudesta huolimatta humanistisen tutki-

muksen kiinnostus öljyn erityisiin kysymyksiin on toistaiseksi ollut vähäistä (Barrett & 

Worden 2014, xix–xx). Varsinkin kirjallisuudentutkimuksen kentällä öljykulttuurin näkö-

kulma on varsin tuore, ellei lähes olematon. Tätä tutkielmaa varten lukemissani tieteisfiktion 

ekokriittisen tutkimuksen antologioissa öljyn merkitystä käsitellään lähinnä teollisen mark-

kinatalouden sivujuonteena (vrt. Baratta 2012a & Canavan & Robinson 2014). Toiveenani on, 

että tutkielmani onnistuu herättämään lukijassa kiinnostuksen öljyn merkityksiin kirjalli-

suudentutkimuksen näkökulmasta. 
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2 TIETEISFIKTIO ÖLJYN AIKAKAUDELLA 
 

Moni tunnistaa tieteisfiktion lajin historiassa tiheään esiintyvistä avaruusmatkoista, vieraista 

olennoista, mekaanisista ihmisistä, älykkäistä koneista ja transformaatioista eri elämän-

muotojen välillä (Soikkeli 2015, 7; 9). Vaikka teknologisia aiheita viljelevä tieteisfiktio 

irtautui omaksi tunnistettavaksi kirjallisuudenlajikseen 1900-luvun puoliväliin mennessä, lajin 

historia on mahdollista juurtaa lukuisiin vielä varhaisempiin alkupisteisiin (Soikkeli 2015, 10; 

Roberts 2006, 37). Mikäli painotamme maapallon ulkopuolisen matkailun keskeisyyttä 

tieteisfiktion määrittelyssä, on laji mahdollista jäljittää aina sumerilaisen antiikin Gilgamesh-

eepoksen kuumatkakertomuksiin (Roberts, 2006, 37). Monet tutkijat kuitenkin pitävät tieteis-

fiktion varsinaisena alkuperänä 1800-lukua, jolloin eurooppalainen, englanniksi kirjoitettu 

goottilainen proosa alkoi ottaa vaikutteita käynnissä olleen teollisen vallankumouksen ja 

yhteiskunnallisen modernisaation aihepiireistä. Goottilaisen tieteisfiktion vedenjakana pide-

tään Mary Shelleyn romaania Frankenstein (1818) (Roberts 2006, 42). Shelleyn romaanissa 

esiintyy monta tieteisfiktion historiaan sementoitunutta konventiota, kuten kunnianhimossaan 

varomattoman tutkijan hahmo ja kohtalokkaalla tavalla epäonnistunut tieteellinen koe. 

 Goottilaisen tieteisfiktion traditio kehittyi 1800-luvulla aikakauden teknologisen 

edistyksen vaikutuksen alaisena. Evansin mukaan erityisesti Ranskassa tapahtunut nopean 

teollistumisen aiheuttama elinolosuhteiden muutos johti laajaan vieraantuneisuuden koke-

muksen lisääntymiseen yhteiskunnassa (Evans 1988). Evans kuvaa teollisen vallankumouksen 

ajan vieraantuneisuuden psykologista ilmiötä äkillisen sosiaalisen muutoksen aiheuttamana 

”tulevaisuushokkina”, jonka oireita olivat mm. epävarmuuden lisääntyminen ja ihmisarvon 

menettämisen kokemukset (Evans 1988, 10). Kaunokirjallisuus reagoi muuttuneisiin olo-

suhteisiin tuomalla uuden aikakauden ilmiöitä mm. perinteisen seikkailukirjallisuuden piiriin. 

Evansin mukaan esimerkiksi Jules Vernen romaaneissa koneen ja ihmisen suhde elävöityy, ja 

ihmisen paikka uudessa mekaanisuutta korostavassa luonnonjärjestyksessä tulee merkityk-

selliseksi (Evans 1988, 15). Vernen romaaneissa kone ja ihminen ystävystyvät matkallaan 

kohti yhteistä tulevaisuutta. Tieteen ja teknologian edistysaskeleita popularisoivissa romaa-

neissaan Verne auttoi lukijaa ymmärtämään maailmaa vieraannuttavien yhteiskunnallisten 

olosuhteiden keskellä (ibid.). 
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 Kolmas tieteisfikton alkulähde on maailmansotien välissä Yhdysvalloissa syntynyt 

viihteellisten sarjajulkaisujen kenttä. Pienpainatteet julkaisivat erikoistuneisiin aihealueisiin 

keskittynyttä sarjakuvaa, faktapohjaisia artikkeleita ja proosafiktiota omistautuneelle nuorelle 

lukijakunnalle (Stableford et. al. 2020b). Luonnontieteen ja teknologian uusimmista saavu-

tuksista kiinnostuneille oli omistettu omia pienlehtiä, joiden piirissä tieteisfiktion käsite syntyi 

(engl. science fiction). Käsitteen keksijän Hugo Gernsbackin mukaan tieteisfiktio tarkoittaa 

mitä tahansa kertovaa taidetta, jossa fiktiivinen tarinasisältö hyödyntää tai lähestyy tutki-

muspohjaisen tieteellisen tiedon kriittistä esitystä (Soikkeli 2015, 10; Stableford et. al. 

2020b). Pienpainatteiden maailmassa tämä tarkoitti tyypillisesti lyhyitä fiktiivisiä kerto-

muksia, joissa käsiteltiin uuden tai spekulatiivisen teknologian, kuten avaruusalusten ja robot-

tien, sekä muiden tieteellisten läpimurtojen vaikutuksia ihmiskunnan tulevaisuuteen (Soikkeli 

2015, 11, 22). Varhaisen tieteisfiktion liemallisia piirteitä oli sen vahva teknologinen paino-

tus, joka näkyi erityisesti tarinoiden runsaassa teknologisen erikoissanaston käytössä (Soikkeli 

2015, 32). 

 Tieteisfiktion kultakaudeksi kutsuttu ajanjakso sijoittuu noin 1930-luvulta 1950-luvun 

loppuun (Roberts 2006, 56). Yksi lajissa tuolloin tapahtuneista muodollista muutoksista oli 

tieteellisen erikoissanaston käytön laajeneminen esimerkiksi sosiologiaan ja biologiaan (Soik-

keli 2015, 32). Sisällöllisen laajenemisen taustalla vaikutti lajin kustantamiseen liittyvä suuri 

murros. Toisen maailmansodan jälkeen tieteisfiktion julkaisemin siirtyi kausimuotoisista 

pienlehdistä vähitellen kansien väliin kustannettuun kaunokirjallisuuteen (Roberts 2006, 61). 

Lajin ulkoisessa muodossa romaani alkoi yleistyä, mikä mahdollisti aiempaa laajempien tee-

mojen, maailmojen ja kerronnallisten jatkumoiden käsittelyn. Kultakaudeksi aikakautta kutsu-

taan kahdesta syystä. Ensinnäkin uudet julkaisumuodot ja lajia kohtaan virinnyt tuore kiin-

nostus innoitti monet lajin varhaisvaiheiden suurnimet, kuten Isaac Asimovin, Robert A. 

Heinleinin ja Theodore Sturgeonin, luomaan genreklassikoiksi myöhemmin nousseet teok-

sensa (Roberts 2006, 56). Toisaalta aikakauden tieteisfiktiota määritteli korostuneen amerik-

kalaiskeskeisen edistystyksen ja kolonisaation sekä pseudohistoriallisen kulta-ajan ihannointi. 

Kultakauden myytin hengessä tieteiskirjailijat nimesivät lajinsa häpeilemättä muita lajeja 

paremmaksi (ibid.). Samaan aikaan kertomusten spekulatiivisessa sisällössä korostui valta, 

jota teknologisen allonharjan kansat haalivat kosmisten imperiumiensa nimiin (Roberts 2006, 

59). Varhaisen ja kultakauden tieteisfiktion ideologisiin tendensseihin tutustutaan tarkemmin 

tämän tutkielman luvussa 2.3. 

 Tieteisfiktion kirjallisuustieteellinen tutkimus alkoi lajin kultakauden jälkimainin-

geissa 1900-luvun puolivälin jälkeen. Tieteisfiktion tutkimuskenttä on mahdollista jakaa 
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karkeasti kahteen pääsuuntaukseen: strukturalistiseen ja historisistiseen (Roberts 2006, 2). 

Strukturalistinen koulukunta tutkii tieteisfiktiota erittelemällä lajin leimallisimpia piirteita 

laajojen tekstianalyysien kautta. Koulukunnan tutkijoiden yleisenä päämääränä on muotoilla 

tieteisfiktion lajityypillinen abstrakti kielioppi, jonka avulla on mahdollista tutkia enemmän 

tai vähemmän kaikkia lajin sisällä ilmeneviä kerronnallisia ilmiöitä (ibid.). Suuntauksen 

erityisenä kiinnostuksenkohteena on analysoida lajin tapaa käyttää tiedettä fiktiivisen mieli-

kuvituksen perustana (Soikkeli 2015, 10). Tieteen ja fiktion yhteyksiä tutkineista struktu-

ralisteista merkittävin lienee myöhemmin tässäkin tutkielmassa esiintyvä Darko Suvin. 

 Tieteisfiktion tutkimuksen toinen merkittävä haara on historisistinen suuntaus (engl. 

historicist; Roberts 2006, 2). Historisistisesta näkökulmasta tieteiskirjallisuuden muodollisia 

lainalaisuuksia tutkitaan lajin historiallisen kehityksen tuloksena. Tyypillistä historisistisille 

näkökulmille on vertailla tieteisfiktiota muuhun samaan aikaan julkaistuun kirjallisuuteen ja 

päätellä vertailun perusteella, mikä tekee tieteisfiktiosta erillisen alueen kaunokirjallisuuden 

kentällä (ibid.). Yksi historisistisen koulukunnan merkittävimpiä edustajia on Damien Brode-

rick, jonka ajatuksiin tutustumme tarkemmin luvussa 2.2. 

 Kolmas tämän tutkielman kannalta tärkeä tutkimussuuntaus on ekokriittinen tieteis-

fiktion tutkimus. Ekokritiikki on laaja, monitieteinen ja teoreettisesti epäyhtenäinen huma-

nististen tieteiden tutkimusala, jonka aiheena on inhimillisen ja ei-inhimillisen luonnon suhde 

sekä huoli ihmiskunnan tuhoavasta vaikutuksesta maapallon biosfäärissä (Tieteen termipankki 

2021b). Ekokriittisen näkökulman uranuurtajana pidetään Rachel Carsonin teosta Silent 

Spring (1962), jossa tekijä pohtii paluuta esimoderniin agraariyhteiskuntaan vaihtoehtona 

tuhoavan elämäntavan jatkamiselle (ibid.). Tieteisfiktion kontekstissa ekokritiikki käsittelee 

erityisesti lajin keskiössä olevan teknologisen kehityksen vaikutusta ympäristöön ja ihmisen 

kohtaamista maapallon ulkopuolisen ei-inhimillisen elämän kanssa (ks. Baratta 2012a; Cana-

van & Robinson 2014). 

 Tämän tutkielman ekokriittinen katsanto muodostuu ristivalotuksesta tieteisfiktion ja 

öljykulttuurin tutkimuksen välillä. Öljykulttuurin tutkimuksessa öljyn aikakaudeksi määri-

tellään historiallinen ajanjakso, jonka katsotaan alkaneen 1800-luvun puolivälin jälkeen, jol-

loin öljy korvasi kivihiilen teollistuneiden länsimaiden pääasiallisena energiaperustana (Sal-

minen 2015, 8; Barrett & Worden 2014). Kiinnostava historiallinen yhtymäkohta tieteisfiktion 

kanssa on, että öljyn teollisen käyttöönoton aika on myös goottilaisesta kirjallisuudesta periy-

tyneen tieteisfiktion synnyn aikakausi. 1800-luvun tieteisfiktion yhteydessä usein mainitut H. 

G. Wells ja Jules Verne kirjoittivat ensimmäiset tieteiskertomuksensa saman teknologisen 

edistysuskon aikana, jolloin öljykäyttöisen polttomottorin kaltaiset tieteelliset innovaatiot 
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syntyivät (Roberts 2006, 37). Tieteellisen maailmankuvan ja öljykulttuurin läheistä suhdetta 

tieteisfiktion kehitykseen on myöhemmin tutkinut mm. Gerry Canavan, jonka artikkeliin 

pureudumme tarkemmin luvuissa 2.3 ja 2.4. Ennen tarkempaa syventymistä tieteisfiktion 

öljyisiin pohjavirtauksiin on syytä tehdä katsaus joihinkin niistä kerronnallisista keinoista, 

joilla tieteisfiktiiviset kertomukset kuvittelevat ihmisen, tieteen, teknologian ja ei-inhimillisen 

luonnon yhteistä tulevaisuutta. Aloitan tarkasteluni strukturalistisen koulukunnan piiristä, 

Darko Suvinin kognitiivisen vieraannuttamisen käsitteestä.  

 

2.1 Tieteisfiktion kerronnalliset keinot 
 

Sananen aineistosta. Olen järjestänyt materiaalin suuntaa-antavaan aikajärjestykseen ja jakanut sen 
kolmeentoista kansioon, joista kukin muodostaa löyhän kokonaisuuden. Ratkaisuni ovat täysin 
sopimuksenvaraisia. [- -] Useita fragmentteja on täydennetty muistinvaraisesti, osaa silkan arvailun 
varassa. (LM, 5.) 

 

Lomosovin moottorin esipuheen mukaan lukijan käsissään pitelemä teos ”ei ole kirja vaan 

todistusaineisto erään elämänmuodon kohtalosta”. Todistusaineiston toimittajaksi esittäytyvä 

Krasnojarsk kuvailee teoksen syntyprosessia antropologisin sanakääntein: hän selittää aineis-

ton koostuvan laajasta valikoimasta dokumentteja, jotka kuvaavat Pohjoisen jäämeren saarella 

eläneen Korporaation vaiheita teksti-, kuva- ja äänitaltiointien muodossa. Nimeämällä itsensä 

kertomuksen sijaan ”aineistoksi” teksti pyrkii kiistämään oman fiktiivisyytensä ja tarjomaan 

lukijalle vakuutuksen todenvastaavuudesta. Samaan aikaan Krasnojarskin ”täysin sopi-

muksenvaraiset” ja ”silkan arvailun varassa” tehdyt toimitusratkaisut vetävät mattoa doku-

mentaarisen todellisuusefektin alta. Kun toimittaja mainitsee esipuheen lopussa aineiston 

julkaisuajankohdaksi ”kolme vuotta käynnistämisestä”, todellisuusvaikutelma sortuu kaksin-

kertaisesti. Lukija oivaltaa, ettei ”muistinvaraisesti” kootuista fragmenteista koottu, ilmeisen 

puutteellinen aineisto itse asiassa todista mitään hänen tuntemastaan empiirisestä todel-

lisuudesta. Päinvastoin esipuhe alleviivaa, että pian alkavan kertomuksen maailma on kuvit-

teelliseen lähitulevaisuuteen sijoittuva toisinto lukijan asuttamasta ympäristöstä. 

 Tieteisfiktion teoriassa Lomonosovin moottorin esipuheen luomaa kerronnallista 

efektiä kutsutaan kognitiiviseksi vieraannuttamiseksi. Käsitteen lanseeranneen Darko Suvinin 

määritelmän mukaan kognitiivinen vieraannuttaminen tarkoittaa tieteisfiktiolle erityistä ker-

ronnallista strategiaa, jossa lukijan tuntema todellisuus esitetään oudossa tai epätavallisessa 

valossa rationaalisen spekulaation keinoin (Suvin 1979, 7–8). Suvin erottaa tieteisfiktion 

muista vieraannuttavista kirjallisuudenlajeista, kuten fantasiakirjallisuudesta, vieraannutta-
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misen kognitiivisuuden perusteella. Siinä missä fantasiaromaanissa esiintyvää taikuutta ei ole 

tarpeen tarvitse kirjoitusajankohdan tieteellistä maailmankuvaa vasten, tieteisfiktion visiot on 

mahdollista palauttaa oman aikakautensa tieteellis-teknologiseen hegemoniaan (Suvin 1979, 

viii; 15). 

 Suvin jakaa kognitiivisen vieraannuttamisen kahteen alalajiin, ekstrapolatiiviseen ja 

analogiseen. Ekstrapolaatioon perustuva tieteisfiktio hakeutuu vieraannuttavaan positioon 

kuvittelemalla vaihtoehtoisia jatkumoita historialliselle kehitykselle (Suvin 1979, 27). 

Ekstrapolatiivisen tieteisfiktion suhde lukijan aikaan on suora ja kirjaimellinen, ja mallia 

noudattavat teokset teokset perustelevat fiktiiviset kuvitelmansa tyypillisesti ”jos tämä kehitys 

jatkuu” -spekulaation avulla (Soikkeli 2015, 12). Analoginen tieteisfiktio toimii epäsuorien ja 

kuvaannollisten ”entä jos” -kysymyksenasetteluiden kautta (Suvin 1979, 29). Tarkkaa 

historiallista perustelua analogisen mallin tieteiskertomukset eivät kaipaa, vaan rakentavat 

spekulatiiviset jännitteensä odottamattomien säännönmukaisuuksien käyttöön uudessa kon-

tekstissa (Soikkeli 2015, 12). 

 Monet Lomonosovin moottorin käyttämistä kognitiivisen vieraannuttamisen keinoista 

perustuvat oman aikakautemme uhkakuvien historialliseen ekstrapolaatioon. Tieteisfiktiivisen 

ekstrapolaation lähtökohtana toimii nykyaikainen hyvinvointiyhteiskunta, jonka kehitystä 

kohti tuhoa perustellaan erityisesti ekologisesta romahduksesta kielivien yksityiskohtien 

avulla. Esimerkiksi romaanin kuudennessa fragmentissa o-niminen keskushenkilö kuvaa taak-

seen jättämäänsä urbaania yhteiskuntaa pessimistisin sanakääntein:  

 
Mitä me jätimme jälkeemme? Ei yllätyksiä, tympeä lista: Hiilidioksiditaivaan ja vallatut maat, 
köyhtyneet pellot. Valuuttakurssit, luottokortit, kovat tieteet, koneellisen ilmastoinnin jne. Toisilta 
mantereilta rahdatut hedelmät jäivät syömättä. Sohvien muotoiluun soveltuvan rumiinrakenteen. 
Kemiallisen serotoniinin säätelyn ja tiedostamatonta reitittävät öljyputket. Roskiin pakatun ruoan ja 
tuotteistetut sairaudet. Elämäntavoiksi nimitetyt luonneviat. Jatkanko vielä. Aavikoituneet golfkentät. 
Unelman suuresta onnettomuudesta, jota olisimme halunneet seurata sivusta. (LM, 17.)  

 

Katkelmassa lukijan empiiristä todellisuutta edustavat 2000-luvun länsimaisen yhteiskunnan 

elintason indikaattorit, ”luottokortit”, ”toisilta mantereilta rahdatut hedelmät” ja ”[s]ohvien 

muotoiluun” erikoistunut ruumiinrakenne. Tuttuuden tuntua aikakautemme yhteiskunnallisiin 

diskursseihin luovat myös viittaukset elintasosairauksiin, aivojen välittäjäaineiden manipu-

lointiin ja öljyputkiin, jotka ovat levittäytyneet materiaalisista ympäristöistään ihmisen ali-

tajunnan puolelle. Haave ”suuresta onnettomuudesta” puolestaan viittaa globaalia yhteis-

kuntaa lähitulevaisuudessa uhkaavaan ekologiseen katastrofiin. Ympäristökriisiin läsnäolosta 

kielivät myös ”aavikoituneet golfkentät”, jotka paljastavat kertomuksen ajallisen etäisyyden 
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omastamme: tätä kirjoittaessani toukokuussa 2021 golfkenttien aavikoituminen ei ole laaja-

mittainen ilmiö, mutta se voi olla sitä vielä omana elinaikanani. 

 Lomonosovin moottorissa kognitiivisen vieraannuttamisen piiriin lukeutuu myös 

edellä mainittu, koko teoksen muotokieltä läpäisevä antropologinen diskurssi. Antropologisen 

tutkimusaineiston rakenteen hyödyntäminen on yksi klassisimmista tieteisfiktion ”kogni-

tiivisista” strategioista, joka juontaa juurensa 1800-luvun tieteisfiktion käyttämiin vieraan-

nuttamisen keinoihin. Viktoriaanisen ajan prototieteisfiktiivisissä romaaneissa antropologian 

käyttö näkyi erityisesti niin kutsutuissa ”kadonneen maailman” kertomuksissa (engl. lost 

world), joissa maapallon kartoittamattomia alueita tutkiva päähenkilö löytää tuntemattoman ja 

ihmeellisen, ihmisen toimesta koskemattoman kolkan (Pels 2017, 12). Lomonosovin moot-

torissa kadonneen maailmaan ihmeitä edustaa Novaja Zemljan saaren eksentrinen asuin-

yhteisö, jota toimittaja Krasnojarsk lähestyy antropologisen tarkkailijan ominaisuudessa. 

 

2.2 Kognitiivisuuden kritiikki ja tieteisfiktion megateksti 
 

Vaikka kognitiivisen vieraannuttamisen käsite on edelleen keskeinen osa tieteisfiktion tutki-

musta, on teoriaa myös kritisoitu runsaasti. Yksi keskeisistä kritiikin kohteista on Suvinin 

kognitiivisuudelle määräämä tiukka kriteeri, eli vaatimus vieraannuttavien ajatuskokeiden 

perustumisesta aikansa tieteelliseen maailmankuvaan. Suvinin ensimmäisten kriitikkojen jou-

kossa oli Christine Brooke-Rose, jonka mukaan tieteellisen sisällön paikkansapitävyys tai 

edes viitteellinen mielekkyys ei ole koskaan ollut tieteisfiktiivisen vieraannuttamisen edel-

lytys (Brooke-Rose 1981, 79). Tieteellisyyden ongelma on läsnä myös Lomonosovin mootto-

rissa. Yksi romaanin silmiinpistävimmistä piirteistä nimittäin on modernin tieteellisen ratio-

naalisuuden järjestelmällinen poissaolo. Jo esipuheessa teoksen pseudoantropologinen aineis-

totyö paljastuu vettäpitämättömäksi, eikä teoksen kertomuksellista sisältöä hallitsevaa Moot-

torin rakentamista voi hyvällä tahdollakaan kutsua tieteelliseksi prosessiksi. Nykyajan tiede ja 

teknologia esiintyvätkin romaanissa lähinnä taakse jääneen länsimaisen yhteiskunnan hiipu-

vina perinteinä. 

 Huomattavaa on, että nykyaikaista tiedettä merkittävämmässä roolissa romaanissa 

ovat 1500–1600-lukujen esoteeriset uskomusjärjestelmät, joiden analyysiin palaan tarkemmin 

tutkielman kolmannessa luvussa. Uskonnon näkökulma tieteisfiktion teoriassa on kuitenkin 

syytä mainita tässä kohtaa Peter Pelsin aihetta käsitteleviä tutkimuksia vasten. Pelsin mukaan 

tieteisfiktioon liitetty moderni rationaalisuuden vaatimus paljastuu lajin teknologian ja uskon-
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non suhteen tarkemmassa tarkastelussa liioitelluksi (Pels 2013, 214). Pels liittää tieteisfiktion 

historian modernin teollisen yhteiskunnan syntyyn, erityisesti sen tiede- ja teknologia-

käsitysten kautta. Tieteisfiktion klassiset topokset, kuten avaruusraketit ja aikamatkailu, 

perustuvat Pelsin mukaan 1900-luvun alun teollisen nousukauden maagis-teknologiselle 

mielikuvitukselle (ibid.). Pelsin mukaan monet aikaisemmin uskonnolle sälytetyistä 

tehtävistä, kuten ihmiskunnan pelastuksesta kadotukselta, oli teollisen vallankumouksen 

jälkeen siirtynyt teknologialle, mikä johti maagis-hengellisten sisältöjen vuotamiseen osaksi 

tieteisfiktiivistä kuvittelua (ibid.). 

 Myöhemmät tutkijat ovat kehittäneet Suvinin määritelmän pohjalta sallivampia 

versioita, joissa kognitiivisen vieraannuttamisen ”tieteellisyys” voi tarkoittaa minkä tahansa 

väljästi tieteellisten diskurssien hyödyntämistä fiktiivisessä teoksessa (Roberts 2006). Usein 

tieteisfiktion tunnistamisessa riittää, että teksti pyrkii fiktiivistä maailmaa koskevan tiedon 

johdonmukaiseen ja kriittiseen esittämiseen (Soikkeli 2015, 10). Tieteisfiktiivisen ”tieteen” ei 

siis tarvitse olla pitävää tai edes mielekästä, vaan sen ainoana tarkoituksena voi olla toimia 

ponnahdusalustana fiktiiviselle mielikuvitukselle (Roberts 2006, 10). Diskursiivisesta näkö-

kulmasta Lomonosovin moottori täyttää kognitiivisuuden kriteerit kirkkaasti: antropologisen 

”todistusaineiston” ulkoinen rakenne on johdonmukainen alusta loppuun sisällön epätieteel-

lisyydestä ja aineistotyön aukkoisuudesta huolimatta. 

 Osa diskursiivista lähestymistapaa kannattavista tutkijoista on valmis luopumaan 

kognitiivisuuden referentiaalisesta, tekstinulkopuoliseen todellisuuteen viittaavasta tehtävästä 

kokonaan. Esimerkiksi Damien Broderickin teoriassa tieteisfiktiota ei määrittele sen ”ratio-

naalinen” suhde todellisuuteen, vaan lajin tapa viitata itseensä omassa historiassaan kumu-

loituneen pseudotieteellisen kuvaston kokonaisuuteen, megatekstiin (Broderick 1995, 155). 

Broderickin teoriassa megateksti tarkoittaa tieteisfiktion konventionaalisten keinojen, juoni-

kuvioiden ja keksintöjen korpusta, jonka varaan uusi tieteiskirjallisuus rakentuu (Roberts 

2006, 11). Avaruusalukset, robotit ja aikakoneet ovat esimerkkejä tieteisfiktion megateks-

tuaalisista ikoneista, joiden konventionaalisen toiston kautta uudet kirjailija- ja lukija-

sukupolvet astuvat lajin sisäiseen historialliseen keskusteluun. Brian Atterbery tähdentää, että 

tieteisfiktion megateksti on aktiivinen ja sosiaalinen instituutio (2013). Tieteisfiktion tekijät ja 

lukijat ylläpitävät lajin megatekstiä varioimalla, yhdistelemällä ja uudistamalla lajin histo-

riassa patinoituneita kliseitä aina uusilla tavoilla (Atterbery 2013, 18). 

 Tieteisfiktion megatekstiä tuntevalle lukijalle Lomonosovin moottorin ensimmäinen 

tunnistettava tieteisfiktiivinen ikoni on tutkimusyhteisön asuttama kaukainen saari. Tieteis-

fiktion historiassa saaret ovat olleet suosittu tapa käsitellä tieteellisiä, poliittisia ja sosiaalisia 
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ajatuskokeita suljetun maantieteellisen mikrokosmoksen rajoissa (Stableford et. al. 2020). 

Platonin dialogeihin juurensa juontavan saariaiheen keskeisin muunnelma länsimaisessa 

kirjallisuudessa lienee Thomas Moren Utopia (1516), jolla oli merkittävä vaikutus mm. 

Daniel Defoen Robinson Crusoen (1719) ja Jonathan Swiftin Gulliver’s Travelsin (1726) 

kaltaisiin satiirisiin seikkailuromaaneihin (mt.). Seikkailukirjallisuudesta tieteisfiktion 

megatekstiin saaret päätyivät viimeistään H. G. Wellsin prototieteisromaanissa The Island of 

Doctor Moreau (1896), jossa kaukainen saari esiintyy järkensä menettäneen tutkijan evoluu-

tioteoreettisena laboratoriona. 

 Lomonosovin moottorin Novaja Zemljan suhde tieteiskirjallisuuden megatekstin 

saariaiheisiin on yhtäältä toisteinen ja arvostava. Kuten Wellsin tohtori Moreaun saarta, myös 

Salmisen Novaja Zemljaa asuttaa eksentrinen tutkimusyhteisö, jonka riskialttiiden ja margi-

naalisten edesottamusten seuraaminen muodostaa teoksen juonelliset jännitteet. Wellsiläistä 

perinnettä mukaillen saaren ajallinen ja paikallinen etäisyys mantereesta korostaa saarella 

harjoitettavien salatieteiden marginaalisuutta. Lomonosovin moottorin saariaihe astuu myös 

Wellsin edeltä käymään dystooppiseen virtaan, jossa sivilisaation selän takana sijaitseva saari 

esittää intertekstuaalisen haasteen Thomas Moren alkuperäiselle utopiayhteiskunnalle: 

 
Selkäsi takana aallot vetäytyvät rantaviivan repaleiselta huulelta. [- -] Tunnusomaisinta tässä paikassa 
on kuitenkin rannikkotuuli, joka kuorii matkaajan mukanaan tuoman sivilisaation kerros kerrokselta. 
Kohta ovat jäljellä vain silmät, jotka tuntevat viiman, ja suu, joka hengittää sitä. Olet tässä, jo 
muuttumassa toiseksi. (LM, 9.) 

 

Romaanin ensimmäisessä fragmentissa kuvaillaan saaren karttaa. Igumenin kuvauksessa 

toistuva ilmaus ”olet tässä” viittaa paitsi kartan fyysiseen sijaintiin saarella, myös sinne saapu-

neelta tai rantautuneelta ihmiselta vaadittuun mielentilaan. Novaja Zemljalle saapuvan 

henkilön (josta pian ”ovat jäljellä vain silmät”) on Igumenin mukaan mukauduttava saaren 

poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja muututtava ”toiseksi” niiden vuoksi. Saari ei toivota tulijaa 

tervetulleeksi sellaisena kuin hän on, vaan ainoastaan saaren edellyttämässä tilassa. Kartan 

kuvaama paikka ei siis ole vain maa-alue keskellä merta, vaan myös henkinen periferia, joka 

riisuu sinne saapuvan yksilön kehollisista määreistään ja länsimaiseen sivistykseen perus-

tuvista ennakko-oletuksistaan. Saaren vaatimukset koskevat myös kirjan lukijaa. Allegorisena 

lukuohjeena tulkittuna Igumenina kartta viestii, ettei lukija käsissään pitelemää teosta ei ole 

mahdollista lähestyä länsimaisen kaanonin tavanomaisten viitekehysten puitteissa läpi, vaan 

kokemuksellisemmin, silmien ja suun läpi. 
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 Tässä luvussa olen käsitellyt tieteisfiktion teoriaa ja eritellyt joitakin Lomonosovin 

moottorin piirteitä tieteiskirjallisuuden teorian näkökulmasta. Aloitin analyysini Darko 

Suvinin klassisesta kognitiivisen vieraannuttamisen käsitteestä ja päädyin Damien Brode-

rickin megatekstuaaliseen teoriaan. Eroistaan huolimatta sekä Suvinin että Broderickin 

näkökulmat tarjoavat tapoja Lomonosovin moottorin tieteisfiktiivisyyden tarkastelulle. Seu-

raavassa luvussa vien keskustelun ekokriittisen tieteisfiktion tutkimuksen kontekstiin ja 

kysyn, miten ympäristökatastrofia ja erityisesti öljyä on käsitelty tieteisfiktiossa ja sen 

tutkimuksessa.  

  

2.3 Tieteisfiktio, ekokritiikki ja öljy 
 

Kuuluisan megatekstuaalisen määritelmänsä alussa Damien Broderick kehystää tieteisfiktion 

filosofiset juuret modernin teollisen markkinatalouden historiaan: ”SF is that species of 

storytelling native to a culture undergoing the epistemic changes implicated in the rise and 

supersession of technical-industrial modes of production, distribution, consumption and 

disposal” (Broderick 1995, 155). Teollisen ajan syntyperäiseksi kirjallisuudenlajiksi 

tieteisfiktion tekee Broderickin mukaan juuri megateksti. Mikäli tieteisfiktion klassisia 

pienpainatteiden aikana syntyneitä ikoneita tarkastelee yhteiskuntahistoriallisesta näkö-

kulmasta, on helppo nähdä, miten lajin tyypillinen teknologinen kuvasto koostuu lähes 

yksinomaan synty-yhteiskuntansa teollisen edistyksen symboleista. Futuristiset koneet, 

mielikuvitukselliset laitteet, lasersäteitä syytävät aseet ja interplanetaarinen kolonialismi eivät 

olisi niin keskeinen osa tieteiskirjallisuutta ilman ideologista yhteyttä teollisen aikakauden 

teknologiseen edistysuskoon. 

 Kuten totesin luvun alussa, varhainen ja kultakauden tieteisfiktio ei kunnostautunut 

poliittisen potentiaalinsa tiedostamisessa. Laajan yleisön tuntemia genreklassikoita lukuun-

ottamatta valitettavan suuri osa lajin korpuksesta koostuu kertomuksista, joissa massiivisella 

tieteellis-teknologisella arsenaalilla varustettu kansa levittäytyy ympäri universumia valloit-

tajan elkein ja esteistä piittaamatta (Roberts 2006, 56–59). Kolonialismi, imperialismi ja vie-

raiden kansojen sorto esitetään yhteiskunnallisen edistyksen luonnollisena sivutuotteena 

(Soikkeli 2015, 18–19). John Huntingtonin mukaan yksi varhaisen tieteisfiktion keskeisistä 

ideologisista pohjavireistä onkin juuri fantasia teknologian mahdollistamasta rajattomasta 

voimasta, vallasta ja ”gigantistisesta” laajenemisesta yli maantieteellisten ja kulttuuristen 

rajojen (Huntington 1989, 44). 
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 Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana erityisesti ekokriittinen tieteisfiktion 

tutkimus on korostanut, että lajilla on historiastaan huolimatta myös poliittista muutos-

potentiaalia paremman yhteiskunnan luomisen välineenä. Näkökulma on helppo ymmärtää 

tietoisena antinomisena irtiottona lajin ongelmallista historiaa vasten. Kimmokkeen tieteis-

fiktion poliittiselle merkityksen tutkimukselle antoi jo Darko Suvin todetessaan, että lajille 

tyypillisen kognitiivisen vieraannuttamisen kautta lukijalle tarjoutuu mahdollisuus ei vain 

omaksua, vaan myös osallistua tieteisfiktion spekulatiiviseen yhteiskunnalliseen leikkiin 

(Suvin 1979, viii; Hambrick 2012, 136). Ekokriittisestä näkökulmasta kognitiivisen 

vieraannuttamisen avulla tieteisfiktion katsotaan voivan saavuttaa kriittisen etäisyyden 

aikakautemme ympäristöä tuhoaviin ilmiöihin. Samalla se voi luoda uudenlaista tietoisuutta 

länsimaisen elämäntavan vaikutuksista ei-inhimilliseen luontoon (Baratta 2012b, 4–5). Idea-

listisimpien argumenttien mukaan tieteisfiktio kykenee jopa paljastamaan lukijan poliittisen 

mielikuvituksen rajat ja kannustaa häntä niiden särkemiseen (De Cock & Land 2009, 442). 

 Tieteisfiktion suhde yhteiskunnalliseen potentiaaliinsa ilmenee kiinnostavalla tavalla, 

kun tarkastelemme sitä suhteessa teollisen markkinatalouden energiaperustaan, öljyyn. 

Tieteisfiktion ja öljykulttuurin tutkija Gerry Canavan jakaa tieteisfiktion ja öljyn yhteisen 

kulttuurihistorian kahteen vaiheeseen (Canavan 2014, 333). Ensimmäinen niistä on 

teknologisen edistysuskon varaan rakentuva 1900-luvun alkupuolen tieteisfiktio, jota lajin 

historiankirjoituksessa kutsutaan yleisesti scifin kultakaudeksi (mt.; ks. Soikkeli 2015; 

Roberts 2006). Kultakauden tieteisfiktion suhdetta öljyyn luonnehtii Canavanin mukaan 

teknologisen edistyksen naiivi ihannointi, jonka valossa 1900-luvun alun öljyhuuma näyttäy-

tyy lähinnä yhtenä harmittomana välivaiheena amerikkalaisen yhteiskunnan teollisessa voitto-

kulussa (Canavan 2014, 334). Kultakauden tieteisfiktiossa öljyn kolonialistinen historia, eko-

loginen tuhovoima tai siitä irtautumisen todellinen problematiikka eivät esiinny juuri lain-

kaan. Sitäkin suuremman roolin saavat utooppiset fantasiat öljykapitalismin jälkeisistä rajat-

tomista energiavarannoista aina eetteripyörteistä aurinkoenergiaan (Canavan 2014, 336). 

Miten jälkifossiilinen utopia saavutetaan on kultakauden tieteisfiktiossa sivuseikka. Ihmis-

kunnan siirtymä öljystä uusiutuviin energianlähteisiin kuvataan prosessiksi, jolla ei ole uhreja 

eikä hintaa sivilisaation jatkuvuuden kannalta (Canavan 2014, 337). 

 Canavanin mukaan varhaisen tieteisfiktion öljyoptimismi heijastelee teollisen libe-

raalikapitalismin transsendentaalista suhdetta öljyyn (Canavan 2014, 333). Öljyn poikkeuk-

sellinen energiatehokkuus yhdistettynä sen taipumukseen pysyä piilossa käyttäjiensä arki-

kokemuksesta on edesauttanut öljyn voimaa mystifioivia representaatioita erityisesti tieteis-

fiktiossa (ks. Barrett & Worden 2014, xxiv–xxv). Näissä representaatioissa öljy muuttuu rajal-
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lisesta fysikaalisesta polttoaineesta maagiseksi, rajattomaksi ja tuonpuoleiseksi voimaksi, ja 

sen varassa rakentunut kulttuuri luonnolliseksi seuraukseksi ihmisen mittaamattomasta 

neuvokkuudesta (Barrett & Worden 2014, xxv). Öljyn aikakausi näyttäytyy kapitalistisessa 

öljydiskurssissa vain hetkellisenä välivaiheena, jonka ihmiskunta tulee jättämään taakseen 

”yhdessä yössä”, kuten H. G. Wellsin romaanissa The World Set Free (1914), tai 

vähäpätöisenä askeleena barbarismista sivistykseen, kuten Isaac Asimovin Foundation-

sarjassa (Canavan 2014, 337–338). Vaikka teollisen markkinatalouden teknologinen edistys 

kuvitellaan äärimmilleen kehittyneenä, käsittelemättä jäävät säännönmukaisesti yhteiskunnan 

energiaperustan haitat, kuten öljykenttien aiheuttamat sukupuutot, porauslauttojen huonot 

työolot, öljyvuotojen tuhoamat vesistöt ja öljyn vääjämättömään loppumiseen liittyvien sotien 

uhka (Canavan 2014, 337). 

 Toinen Canavanin määrittelemistä vaiheista on 1970-luvun öljykriisin jälkeinen, eko-

logista romahdusta ennakoiva apokalyptisen tieteisfiktion kausi. Toista aaltoa luonnehtii 

Canavanin mukaan teknoutooppisen öljynaivismin korvautuminen tuomiopäivän pessimis-

tisillä visioilla: öljyn varassa rakentunut maailmanjärjestys näyttäytyy sortuneena rakennel-

mana, jossa sekä energia että aika ovat saavuttaneet loppunsa (Canavan 2014, 333). Cana-

vanin toisessa vaiheessa varhaisen tieteisfiktion intergalaktiset onnelat katoavat odotus-

horisontin taakse ja tilalle astuvat lopun aikojen profetiat, joissa nykyisellä elämäntavallamme 

ole mahdollisuuksia jatkua missään muodossa. 

 Canavan nimeää jälkifossiilisen tieteisfiktion toisen aallon käännekohdaksi Frank 

Herbertin romaanin Dune (1965), jossa petrokapitalismin kriisiä kuvataan allegorisena sotana 

Arrakis-aavikkoplaneetan ainutlaatuisesta, tähteinvälisen kaupan energianlähteestä, ”maus-

teesta” (Canavan 2014, 340). Canavanin mukaan Dune on ensimmäinen tieteisromaani, joka 

ottaa toden teolla käsittelyyn öljyn geopoliittisen ja kansantaloudellisen merkityksen eli sen, 

miten hauraalle pohjalle öljyperustainen teollinen yhteiskunta on rakennettu (ibid.). Dunessa 

öljy ei edusta vain vähäpätöistä askelmaa teollisen edistyksen portaikossa, vaan yhteiskuntien 

koheesiota ratkaisevasti uhkaavana kriisinä. 

 Julkaisuaikansa poliittisessa kontekstissa Herbertin romaani ennakoi mielenkiin-

toisella tavalla USA:n 1970-luvun energiakriisistä seuranneita Lähi-Idän öljysotia (Canavan 

2014, 340–341). Michel Pagen mukaan energiakriisin yhteiskunnallisista jännitteistä kumpusi 

lukematon määrä tieteiskirjailijoita, jotka kääntyivät ympäristökysymysten puoleen (Page 

2014, 40). Canavanin mukaan 1970-luvun jälkifossiilisista romaaneista merkittävin on Ursula 

K. Le Guinin ”ambivalentiksi utopiaksi” nimeämä tieteisromaani The Disposessed (1974). 

Siinä Maan yhteiskunta on ajautunut öljykriisin jälkeiseen ydinsotaan samalla, kun luonnon-
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varoiltaan runsas Urras-planeetta sinnittelee rauhan saarekkeena tiukan öljyn säännöstely-

talouden avulla (Canavan 2014, 342). Samoihin aikoihin ihmiskunnan tuhoa ennakoidaan 

myös vuoden 1979 Mad Max -dystopiaelokuvassa, jossa öljykriisin raunoittamaa, aavikoi-

tunutta metropoliyhteiskuntaa riivaavat viimeisistä bensiinikanistereista taistelevat anarkis-

tiset autojengit (Canavan 2014, 343). 

 Canavanin mukaan merkillepantavaa Herbertin ja Le Guinin romaaneissa sekä Mad 

Maxissa jatko-osineen on, etteivät ne onnistu kuvittelemaan uskottavasti öljyn jälkeisen 

maailman saavuttamiseksi vaadittavaa poliittista muutosta. Canavanin johtopäätös onkin, että 

tieteisfiktio on kroonisesti jumiutunut kahdelle ekstrapolatiivisen vieraannuttamisen radalle: 

vaihtoehtoina ovat kultakauden scifin perusteeton teknoutooppinen fantasia tai toisen aallon 

täydellinen yhteiskunnan rappio. 

 

2.4 Lomonosovin moottorin öljyn jälkeinen maailma 
 
Tutkimusaseman perustamisesta tähän päivään ilmaston keskilämpötila on noussut pohjoiskalotilla 7 
astetta. Metaanijään sulamisvaarasta tiedettiin kyllä jo paljon aiemmin. Pohjois-Siperia heräsi, 
kerrotaan, ja ikivanhat siemenet alkoivat heräillä siellä täällä. Sen sijaan suurin osa Euraasian mante-
reesta nukkuu yhä katatonista unta ja unelmoi halvasta öljystä, shamppanjan poreista ja masennus-
lääkkeistä. Kaupungeissa on kuulemma vielä paljon ihmisiä. [- -] En oikein muista tapahtumakulkua. 
Pelkkiä katkoksia. Jotain sentään: metropolien kivihiilismog ja tappavia tuulennopeuksia, kaikki velat 
maksamatta. Torakat vyöryivät automarketteihin – aina lopulta samat fundamentalistit ja ne torakat. 
(LM, 14; 17.) 

 

Tuhoutuneen länsimaisen yhteiskunnan kuvaukset ovat keskeinessä roolissa Lomonosovin 

moottorin yhteiskunnallisessa visiossa. Ekstrapolatiivisen vieraannuttamisen keinoin kuviteltu 

länsimainen yhteiskunta on romahtanut globaalin ympäristökatastrofin seurauksena, eikä 

romahduksen jälkeiselle yhteiskunnalle anneta paljon toivoa. Mantereelle kantavien kommu-

nikaatioyhteyksien kuvataan romaanissa katkenneen vuosia aikaisemmin ja maapallon keski-

lämpötilan nousseen kolme kertaa Pariisin ilmastosopimuksessa määritellyn turvarajan yli. 

Canavanin kahtiajakoa vasten Lomonosovin moottori näyttäytyy öljypessimistisen apoka-

lyptisen tieteisfiktion perinteen jatkajana. Pessimististä yleisilmettä tukee ekstrapolatiivisen 

vieraannuttamisen lisäksi saarella kuvattujen olosuhteiden groteski askeettisuus. Saaren 

maisemaa hallitsevat ”sissitelttojen ryteiköt ja vaatimattomat ruokailukatokset”, ja sen ainoa 

joukkoviestin on Radio Hiljaisuus, joka lähettää kuolleilla kielillä toimitettua ohjelmaa 

”meriveteen ja pilviheijastuksina lähialueiden myrrysmiehille”. 

 Petrokapitalistisen edistysuskon ja jälkifossiilisten maailmanloppujen välimaastossa 

on kuitenkin kolmas, erityisesti 2000-luvun jälkifossiilisessa tieteisfiktiossa yleistynyt 
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suuntaus. Canavanin retrofuturismiksi kutsumassa jälkifossiilisen tieteisfiktion alalajissa etu-

alalle astuu öljyn jälkeisen maailman poliittinen muutos. Jälkifossiilisessa retrofuturismissa 

siirtymä öljyn jälkeiseen aikaan historiallisen paluun kautta. Canavan käyttää esimerkkinään 

Asimovin esseetä, jonka mukaan ainoa mahdollisuus selviytyä yhteiskuntaamme vääjäämättä 

uhkaavasta energiakriisistä on kääntyä takaisin 1800-lukua edeltänelle aikakaudelle ennen 

konellisen teollisuuden syntyä (Canavan 2014, 343). Esimerkiksi James Howard Kunstlerin 

romaanissa World Made by Hand (2008) öljynjälkeinen maailma perustuu ”entä jos” -

asetelmalle, jossa öljyn jälkeinen Amerikka palaa 1800-luvun alun hyperlokaaliin artesaani-

talouteen (Canavan 2014, 344). Robert Charles Wilsonin romaanissa Julian Comstock (2009) 

puolestaan ekokatastrofin jälkeinen ihmiskunta on regressoitunut tieteellistä rationalismia 

edeltävään teokratiseen yhteiskuntaan, jossa taikauskolla ja uskonnollisella fundamen-

talismilla on 1700-luvun Yhdysvaloja vastaava yhteiskunnallinen painoarvo (mt.). 

 Lomonosovin moottorin retrofuturistinen kuvittelu perustuu ekstrapolatiivisen ja 

analogisen kognitiivisen vieraannuttamisen yhdistelmälle. Samalla, kun nykyajan ympäristö-

ongelmien seuraukset kuvitellaan kertomuksessa dystooppisen ekstrapolaation kautta äärim-

milleen kärjistyneinä, teoksen toisen spekulatiivisen langan muodostaa analoginen ”entä jos” -

kysymyksenasettelu valistusta edeltäneen esoteerisen maailmankuvan käyttöönotosta romah-

taneen yhteiskunnan ulkopuolelle sijoittuvalla kaukaisella saarella. Romaanin esoteerinen 

visio ei ole luettavissa ekstrapolatiivisesti siksi, että sen läsnäoloa ei perustella historiallisen 

selityksen kautta. Esoteria yksinkertaisesti on osa Novaja Zemljan tutkimusyhteisön maail-

mankuvaa. Retrofuturistista jälkifossiilista kuvittelua ei kuitenkaan Canavanin artikkelissa ole 

eritelty joko ekstrapolatiiviseksi tai analogiseksi strategiaksi. Näkemykseni mukaan ”paluu” 

öljyä edeltävään maailmaan voi tapahtua sekä historiallisesti että symbolisen analogian kautta. 

 Lomonosovin moottorissa jälkifossiilinen paluu kohdistuu 1500–1600-luvuille, eli 

aikaan, jolloin sekulaari valistus vasta muotoili myöhemmin normiksi muodostuvaa tieteellis-

materiaalista maailmankuvaa. Yhteydestä juuri 1500–1600-lukujen aikaan kielivät teoksen 

monet intertekstuaaliset viittaukset, joissa valistusta edeltäneet tieteen ja filosofian merkki-

henkilöt Kepleristä Paracelsukseen innoittavat saaren tutkimusyhteisön salatieteellistä työtä. 

Öljyn kulttuurihistoriaa vasten aikakauden valinta on mielekäs: Bellamyn ja Szemanin 

mukaan öljyn aikakauden teknologisen edistysuskon aatehistorialliset juuret ulottuvat juuri 

Euroopan valistukseen, jolloin idea tieteen ohjaamasta sekulaarista valtiosta syntyi (Bellamy 

& Szeman 2014, 193). Historioitsija Dipesh Chakrabarty puolestaan kirjoittaa, että valis-

tuksen aikana syntyneen sekulaarihumanistisen vapauskäsityksen normalisoituminen on 

kiinteästi sidoksissa myöhemmin tapahtuneeseen fossiilisten polttoaineiden maailmanvalloi-
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tukseen (Chakrabarty 2009, 208–209). Edellisissä luvuissa käsitellyt tieteisfiktion kolonia-

listis-teknoutopistiset pohjavireet on mahdollista yhdistää valistuksesta alkaneeseen luonnon-

tieteellisen maailmankuvan murrokseen. Seuraavassa luvussa analysoin Lomonosovin moot-

toria tästä näköulmasta Gerry Canavanin jälkifossiilisen retrofuturismin käsitettä hyödyntäen. 
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3 LOMONOSOVIN MOOTTORIN JÄLKIFOSSIILINEN 
RETROFUTURISMI 
 

Eurooppalaisen valistuksen aika sijoittuu noin 1600-luvun alusta 1700-luvun viimeisille 

vuosikymmenille. Älyllisenä aatevirtauksena valistuksen tärkeimpiä piirteitä oli edeltävistä 

aikakausista poikkeava luonnontieteellisen ajattelun, rationalismin ja ihmisen teknologisen 

edistyksen ihannointi. Valistuksen filosofisista suuntauksista ovat peräisin monet oman 

aikakautemme selviöinä pitämämme kulttuurihistorialliset ja poliittiset filosofiset käsitteet, 

kuten sekularismi, tasavalta-aate sekä jakamattomien ihmis- ja eläinoikeuksien puolus-

taminen. (Tieteen termipankki 7.5.2021) Myöhempi historiantutkimus on problematisoinut 

monia valistuksen aikana syntyneitä ihanteita. Varsinkin ekokriittisessä kultuurin-

tukimuksessa valistuksen aika nähdään käännekohtana, jolloin ihminen nostettiin luoma-

kunnan kruunuksi ongelmallisella, ei-inhimillisen luonnon arvoa alentavalla tavalla (ks. 

Bellamy & Szeman 2014). 

 Valistus merkitsi käännekohtaa myös monille 1500–1600-lukujen aikana vahvis-

tuneille marginaalisille aatehistoriallisille virtauksille. Wouter J. Hanegraaffin mukaan 

murroksista merkittävin koskee länsimaisen esoterian eriytymistä uskonnosta ja tieteestä 

erilliseksi kulttuurihistorialliseksi kategoriakseen (Hanegraaff 2013). Länsimainen esoteria on 

hyvin rikas kulttuurihistoriallinen käsite, joka kattaa laajan spektrin länsimaisen aatehistorian 

piirissä yleisesti väheksyttyjä tai torjuttuja tiedonaloja antiikista nykypäivään (Magee 2016). 

Amsterdamin yliopiston tutkimuskeskus Centre for the History of Hermetic Philosophy and 

Related Currents määrittelee länsimaisen esoterian sateenvarjokäsitteeksi, jonka alle voidaan 

lukea moninainen joukko tiedettä ja uskontoa sivuavia perinteitä: 

 
The term ”Western esotericism” covers a wide spectrum of neglected currents in Western cultural 
history. As an umbrella term that intends to highlight connections and developments over a long period, 
from antiquity to the present day, esotericism includes phenomena as varied as Gnosticism, Hermetism, 
and Neoplatonic Theurgy, Astrology, Alchemy, and Natural Magic, Christian Kabbalah, Rosicr-
ucianism, Christian Theosophy and Illuminism, the currents of modern Occultism, Spiritualism, 
Traditionalism, the New Age movement, Neopaganism, Ritual Magical groups, and a host of contem-
porary alternative spiritualities and forms of popular ”occulture”. In short, esotericism cuts through 
established boundaries of religion, science, art, and philosophy. (Amsterdam Hermetica 2021.) 
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Kuten määritelmässä todetaan, länsimainen esoteria ei ole vain filosofinen, uskonnollinen, 

tieteellinen tai taiteellinen suuntaus, vaan niitä kaikkia läpäisevä maailmankatsomuksellinen 

pohjavire. Länsimaisen esoterian vaikutuksista kultturissamme on 2000-luvun aikana kiinnos-

tuttu monilla taiteen- ja kulttuurintutkimuksen osa-alueilla (Mahlamäki & Kokkinen 2020). 

Yhtenä syynä uudelle kiinnostukselle on, että lukuisat modernin tieteen ja filosofian merkki-

henkilöt, kuten Newton, Kant ja Hegel, ovat viimeaikaisen tutkimuksen valossa paljastuneet 

esoteriaan perehtyneiksi tai jopa sitä harjoittaneiksi henkilöiksi (Magee 2016, xiv). 

Cambridgen yliopistossa esoteriaa tutkineen Glenn Alexander Mageen mukaan esoterian  

vaikutus länsimaiden historiassa on niin merkittävä, että voidaan puhua jopa intellektuaalisen 

kulttuurin ”kadonnen mantereen” löytymisestä (Magee 2016, xxxv). 

 Lomonosovin moottorin tulkinnan kannalta olennaisimman näköalan aiheeseen tarjoaa 

länsimaisen esoterian historioitsija Wouter J. Hanegraaff. Maineikkaassa tutkielmassaan 

Esotericism and the Academy (2012) hän määrittelee esoterian eurooppalaisen hengenelämän 

osa-alueeksi, joka jäi valistusajan tieteellisen maailmankuvan uudelleenmäärittelyn ulko-

puolelle 1600-luvun aikana. Siinä missä ennen valistuksen aikaa uskonto ja luonnontiede 

muodostivat suhteellisen yhtenäisen filosofisen kokonaisuuden, valistuksen tärkeimmistä 

intellektuaalisista projekteista nousi pyrkimys luoda uudet rajat legitiimin tieteen ja epäi-

lyttävän ei-tieteen välille (Hanegraaff 2012, 154). Kahtiajaon seurauksena syntyi paitsi 

modernin luonnontieteellisen ajattelun raamit, myös sen kyseenalaisen ei-tieteen kategoria, 

jota Hanegraaff nimittää kulttuurihistorialliseksi ”jäteastiaksi” (engl. waste basket). 

Myöhemmät aikakaudet oppivat kutsumaan tätä uskomusjärjestelmien luokkaa ”okkultismin”, 

”salatieteiden”, ”hermetismin” tai ”esoterian” käsitteillä (Hanegraaff 2012, 221). Koska 

kategoria oli keinotekoinen, sen piiriin lasketuilla uskomusjärjestelmillä ei välttämättä ollut 

paljoakaan tekemistä toistensa kanssa. Keinotekoisella kategorialla oli poliittinen motivaatio: 

vahvistaa valistuksen airuiden oikeaoppista identiteettiä samaan tapaan kuin kristillinen 

kirkko oli tehnyt luodessaan vääräoppisuuden käsitteen (ibid.). 

 Esoterian piiriin luetuilla uskomusjärjestelmillä on myöhemmin havaittu olevan 

joitakin filosofisia yhteneväisyyksiä. Antoine Faivre pitää esoteeristen uskomusten yhteisinä 

ominaisuuksina käsitystä universaaleista vastaavuuksista mikro- ja makrokosmoksen välillä 

sekä uskomusta yhdestä elävästä luonnosta (Faivre 1994, 10–11). Magee huomauttaa, että 

esoterian tapa ymmärtää luonto korostaa kvalitatiivisuutta kvantitatiivisen sijaan, eli pitää 

luonnon ei-laskennallisia ominaisuuksia tärkeämpinä kuin niitä, jotka voidaan todeta kvanti-

tatiivisen luonnontieteen menetelmin (Magee 2016, xxiii). Esimerkiksi astrologian usko-

mukset taivaankappaleiden vastaavudesta ihmiselämään perustuvat käsitykseen tähtitaivaan 
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kvalitatiivisesta ja holistiseen tutkimukseen (Magee 2016, xxiii). Subjektiivisella mieli-

kuvituksella on esoteerisissa uskomusjärjestelmissä luonnontieteellistä ajattelua huomattavasti 

merkittävämpi. Magee toteaa, että yksi sekulaarin valistuksen suurista saavutuksista oli hylätä 

esoterian kvalitatiivinen, subjektiivisen mielikuvituksen värjäämä luontokäsitys ja korvata se 

kvantitatiivisella, objektiivista rationaalisuutta korostavalla luontosuhteella (Magee 2016, 

xxiii). 

 Antti Salmisen omassa jälkifossiilista filosofiaa käsittelevässä esseeteoksessa 

Kokeellisuudesta siirtymä pois öljyperustaisesta elämäntavasta edellyttää ”fossiilisen kult-

tuurikäsityksen ja subjektin tietoista alasajoa” (Salminen 2015, 125). Hän pitää yhtenä öljyn 

aikakauden merkittävimmistä ongelmista modernin subjektin vieraantumista hengellisestä, ei-

rationaalisiin laatuihin perustuvasta luontokäsityksestä. Dostojevskiin, Tolstoihin ja Nie-

tzscheen nojaten Salminen argumentoi, että öljyperustaisen moderniteetin henkinen perintö on 

hengellisyydestä vieraantunut nihilismi. Vastaukseksi fossiilisen subjektin kokemaan luonto-

yhteyden ja merkityksellisyyden puutteeseen Salminen ehdottaa juurtumista ”ei-inhimillisiin 

voimiin” ja uudenlaisen, kokeellisen neuvotteluasetelman luomista ei-inhimillisen luonnon 

kanssa (Salminen 2015, 96). Neuvotteluasetelman luomisen kannalta hän pitää tärkeänä 

esimodernien ja esoteeristen käsitteellisten viitekehysten, kuten itämerensuomalaisen 

luonnonuskon ”sielun” tai muinaiskreikkalaisen ”daimonin” vertailevaa käyttöönottoa 

(Salminen 2015, 107). Käsitteiden avulla moderni ihminen voi Salmisen mukaan tavoittaa 

uudelleen mielekkään suhteen ei-inhimilliseen: kun oma itseys käsitetään esoteeristen usko-

musten tavoin osana holistista luontoa, raja subjektin ja sitä ympäröivän ”luonnon” välillä 

katoaa. 

 Hanegraaffin mukaan valistusajan tieteellisen maailmankuvan murroksen merkittävin 

kulttuurihistoriallinen seuraus olikin juuri edeltävän aikakauden luontokäsitykseen olennai-

sesti kuuluneen ”lumouksen” haihduttaminen (engl. enchantment; Hanegraaff 2012, 252). Ne 

filosofian osa-alueet, jotka keskiajalla ja renessanssissa olivat tutkineet luonnollisia ilmiöitä 

yhdessä yliluonnollisten kanssa näyttäytyivät valistuksen näkökulmasta virheellisinä (Hane-

graaff 2012, 230). Max Weberin Entzauberungin käsitteeseen viitaten Hanegraaff argumentoi, 

että torjumalla edeltävän aikakauden esoteeris-holistisen luontokäsityksen valistus teki tilaa 

kvantitatiivisen tieteen välineelliselle luontosuhteelle (Hanegraaff 2012, 252). Tästä näkö-

kulmasta Lomonosovin moottorin retrofuturistinen paluu 1500–1600-lukujen esoteerisiin 

uskomusjärjestelmiin on paluu lumottuun luontosuhteeseen, jonka Salminen katsoo olevan 

tärkeä filosofinen edellytys jälkifossiiliselle tulevaisuudelle. 

 Länsimaisen esoterian monimuotoisuuden vuoksi Salmisen Lomonosovin moottorissa 
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käyttämän esoteerisen aineksen eritteleminen ja tulkitseminen ei ole helppoa tai 

yksiselitteistä. Seuraavissa luvuissa paneudun viittauksista eksplisiittisimpiin, eli myöhäis-

renessanssin alkemiaan ja juutalaiseen kabbalaan. Alkemiasta periytyvän homonculuksen ja 

juutalaisen kabbalan golem-hahmon kautta romaani virkkaa allegorisen kudelman valistuksen 

ihanteista kumpuavan öljyn aikakauden, 1900-luvun teollisen väkivaltakoneiston ja tulevai-

suudessa siintävien jälkifossiilisten mahdollisuuksien välille. Kognitiivisen vieraannuttamisen 

kahta muotoa, analogista ja ekstrapolatiivista hyödyntämällä romaani kuvittelee jälkifos-

siilisen maailman, jossa ihmisen asema luontoa hallitsevana mahtina asettuu kyseenalaiseksi. 

Allegoriassa homonculus ja golem edustavat kahta erilaista suhdetta luontoon, energiaan ja 

elämän tuottavuuteen. 

 

3.1 Ihmisen voitto luonnosta 
 

Antiikin egyptiläis-kreikkalaisessa kulttuurissa alkemia tarkoitti metallin valamisen teoriaa ja 

käytäntöä, jonka tavoitteena oli muokata luonnossa esiintyvistä raaka-aineista arvokkaampia 

muotoja, erityisesti kultaa ja hopeaa (Principe 2016). Esoterian historian tutkimuksessa 

metallien muovaamista on pitkään pidetty alkemian päätehtävänä, ja metallurgiaa on käsitelty 

vuosisatojen ajan taiteessa symbolina taiteellisesta ja tieteellisestä työstä ja niiden rajoista 

(Newman 2004, xiv). Kullan valmistaminen, chrysopoeia, ei kuitenkaan ollut alkemistisen 

perinteen ainoa kiinnostuksen kohde. William R. Newmanin mukaan vähintään yhtä tärkeässä 

osassa oli keinotekoisesti synnytetyn, neitseellisesti siitetyn keinoihmisen eli homonculuksen 

luominen (Newman 2004). 

 Keskiajan ja renessanssin alkemiassa homonculus tarkoitti miniatyyri-ihmistä, jonka 

alkemialle omistautunut ihminen luo keinotekoisesti sekoittamalla eloperäisiä aineita 

suljetussa astiassa (Newman 2004, 6). Uskomus neitseellisen elämän alullepanosta oli tuona 

aikana yleinen: keskiajan alkemian kirjalliset lähteet sisältävät paljon graafisia kuvauksia 

alkemistisista prosesseista, joissa esimerkiksi hanhen ruhoa keitetään ja mädätetään suljetussa, 

savella vuoratussa astiassa käärmeiden ja sammakoiden siittämistä varten (Newman 2004, 

164–165). Ensimmäiset keinotekoisen ihmisen luomista koskevat kirjalliset maininnat on 

mahdollista jäljittää Aristotelesta edeltävään arabiankieliseen antiikkin, jossa profeetallisen, 

luonnon rajat ylittävän pseudoihmisen luomista pidettiin filosofian saavutuksista korkeimpana 

(Newman 2004, 186). Vaikka jo Aristoteles kirjoitti keinotekoisen elämän mahdollisuudesta 

myönteiseen sävyyn, myöhempien aikojen kenties kuuluisimmaksi homonculuksen valmista-
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miseen perehtynyt alkemisti oli Lomonosovin moottorissakin nimeltä mainittu Theophrastus 

Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim eli Paracelsus (ks. LM, 41). 
 Paracelsus on länsimaisen esoterian kuuluisimpia nimiä. Hänen elämästään tiedetään 

melko paljon, kiitos uutteran sihteeri Johannes Oporinuksen, joka kirjasi Paracelsuksen 

elämää ylös arkipäiväisellä tarkkuudella (Newman 2004, 196). Paracelsuksen näkemys 

alkemiasta oli aikalaisiinsa nähden progressiivinen. Siinä missä muut alkemistit keskittyivät 

tutkimaan voittopuolisesti mineraalien kemiallisia prosesseja, Paracelsus uskoi kaiken mate-

rian olevan redusoitavissa kolmen perusalkuaineen, elohopean, rikin ja suolan, kemiallisiin 

prosesseihin. Hänen luontokäsityksensä oli siis esoteerisen vastaavuusajattelun mukainen. 

Koska kaikki alkuaineet olivat Paracelsuksen silmissä osa yhtä holistista kokonaisuutta, hän 

päätteli, että kaikkea elämää on mahdollista manipuloida rajattomasti kolmea perusalkuainetta 

prosessoimalla (Newman 2004, 199). Vaikka hänen näkemyksensä ihmisen luomisvoiman 

rajattomasta potentiaalista on perua vuosisatoja aiemmin eläneiltä arabiankielisiltä alke-

misteilta, oli hän orientaatioltaan esikuviaan kunnianhimoisempi. Paracelsuksen lähtökohtana 

oli, että alkemia on reitti ihmisen syntymän ja kuoleman perustavanlaatuisiin mysteereihin 

(Newman 2004, 202). 

 Lomonosovin moottorin henkilöt pitävät renessanssialkemian uranuurtajaa suuressa 

arvossa. Saaren väki on kohottanut hänen kuvansa Tapulin seinälle muiden länsimaisen 

esoterian suurnimien, myöhäisplatonisti Plotinoksen, kristityn mystikko Mestari Eckhartin ja 

englantilaisen alkemisti John Deen joukkoon (LM, 141). Romaanin alkupuolella Lokki kehai-

see Paracelsuksen olleen ”mainio mies”, joka ”kirjoitti empiiriseltä pohjalta ja vilpittömin 

sydämin, mutta unohti tahallaan mainita, että mikä tahansa lanta ei kelpaa” (LM, 41). 

Esikuvaansa verrattuna Novaja Zemljan alkemistien menestys on kuitenkin monikertaista: 

siinä missä todelliset historiantutkijat eivät ole kyenneet osoittamaan Paracelsuksen koskaan 

onnistuneen miniatyyri-ihmisen luomisessa, Novaja Zemljalla homonculeja mainitaan asus-

tavan yli neljäsataa (LM, 18). 

	 Homonculeja, ”[t]uota väheksyttyä kansanosaa”, kuvataan Salmisen romaanissa älylli-

sesti ja kielellisesti vähäpätöisenä pienihmislajina, jota kasvatetaan renessanssialkemian 

periaatteiden mukaisesti ”lämpimässä lannassa” (LM, 10; 11). Ihmiset suhtautuvat homon-

culeihin toisaalta sympaattisesti kuin lapsiin, mutta myös julmasti kuin koe-eläimiin ja pakko-

työläisiin. ”[K]einotekoisesti luodut” homonculit toimivat tutkijayhteisön työväkenä 

”[t]äydellisen alistuvuutensa ja pohjattoman kiltteytensä vuoksi” (LM, 81; 10; 12). 

Homonculeja käytetään saarella myös ”vaarallisissa raivaustöissä, rakennustelineinä, pula-

aikoina ihmisravintona” (LM, 12). Homonculit myös altistavat ruumiinsa säännöllisesti 
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vaarallisiin tutkimuksiin isäntiensä puolesta. 

 Homonculien kuvaus romaanissa muistuttaan nykylukijaa erehdyttävästi toisen maail-

mansodan aikaisista ja jälkeisistä keskitysleireistä Euroopassa. Erityisesti Lomonosovin 

moottorin tapahtumapaikan eli entisen Neuvostoliiton alueen vankileirien verkosto oli hyvin 

laaja ja ulottui myös Novaja Zemljan vastarannalle Vorkutan niemimaahan (Ropponen & 

Sutinen 2019). Laajamittaisissa puhdistuksissa vangittuja ihmisiä käytettiin teollisuuden, 

rakentamisen ja tieteellisen tutkimuksen piirissä. 

 Yhteys homonculien ja pakkotyöleirien väliltä on jäljitettävissä Lomonosovin mootto-

rin nimen kautta. Tsaarinajan Venäjällä vuonna 1876 syntynyt Juri Lomonosov tunnettiin 

Stalinin sukupolven maineikkaimpana rautatieteknikkona. Hän keksi monia insinööritaidon 

käänteentekeviä innovaatioita, kuten maailman ensimmäisen diesel-moottorilla kulkevan 

veturin, joka yleistyttyään korvasi höyryveturin kaikkialla maailmassa (Heywood 2011/2016, 

1; 226). Lomonosovin aikalaiset rautatieinsinöörit pitivät dieselveturia uuden ajan käänteen-

tekevänä historiallisena merkkipaaluna (Heywood 2011/2016, 225). Merkkipaalu on tärkeä 

myös öljykulttuurin tutkimuksen näkökulmasta, sillä dieselvetoiset junat valloittivat teollis-

tuneen maailman esimerkiksi kauan ennen autojen yleistymistä. 

 Sota-aikana rautatieverkoston kanssa käsi kädessä laajeni myös Gulag, Neuvostoliiton 

vanki- ja pakkotyöleirien järjestelmä. Stalinin ja sotatoimien edellyttämät laajamittaiset 

rautatiet, kanavat ja kaivoksiset rakennettiin täysin keskitysleirivankien lihastyöllä (Ropponen 

& Sutinen 2019, 205). Siten Juri Lomonosovin öljyä pumppaava veturi oli paitsi rautatie-

teknologian riemuvoitto, myös yksi Neuvostoliiton vanki- ja pakkotyöleirijärjestelmän 

merkittävimmistä teknologisista katalyyteistä. Valtavat rakennustyömaat nielivät suuret 

määrät työvoimaa, ja työtä tekevistä vangeista oli jatkuvasti pulaa. Juri Lomonosovin 

moottorin jouduttama siirtymä höyryvoimasta öljyn rautateihin johti välillisesti yhteen 1900-

luvun vakavimmista kansanmurhista: ympäri Siperiaa ripotelluilla rautatietyömailla vallitsi 

pahimmillaan jopa sadan prosentin kuolleisuus (Ropponen & Sutinen 2019, 206). 

 Lomonosovin moottorin jälkifossiilisessa dystopiassa homonculit työskentelevät 

rangaistusvankien tavoin tehtävissä, jotka öljyvetoisissa teknologisissa yhteiskunnissa toimi-

tettaisiin polttomoottorivoimin. Aivan kuten öljyä, myös homonculeja on näennäisesti saata-

villa rajattomasti lisää ja niiden työvoima ”on tarkoitettu ihmisen palvelukseen ja hänen 

kaitsettavakseen” (LM, 12). Paracelsuksen ylevään hengelliseen innoitukseen verrattuna 

romaanin homonculi-toisinto on irvokas. Näennäisen harmittomista aikeistaan huolimatta 

saaren väki ei huomaa, miten öljykapitalismin taustalla vaikuttava valistuksen filosofinen 

pohjavire, usko ihmisen ylivertaiseen oikeuteen menestyä muiden lajien kustannuksella, 
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luikertelee osaksi heidän yritystään palata valistusta edeltäneeseen holistiseen luonto-

suhteeseen. Toisaalta on huomautettava, että romaanin analogiseen kognitiiviseen vieraan-

nuttamiseen perustuva asetelma on pedattu myös Paracelsuksen omissa alkemistisissa näke-

myksissä, joissa luonnon mahdin ylittäminen on alkemian harjoittajan kunniatehtävä. Lomo-

nosovin moottorin tulkinta on kuitenkin Paracelsusta synkempi: homonculus ei merkitse vain 

alkemistin kohoamista kaikkivoivan Jumalan luomistyön veroiseksi, vaan symboloi fossilisen 

mielikuvituksen tuottamaa kolonialistista voittoa ei-inhimillisestä luonnosta. Kuten osoitin 

luvussa 2, fantasia on sama, jonka varassa öljykulttuurin – ja tieteisfiktion kultakauden – 

teknologinen edistysusko on rakentui. 

 

3.2 Golemin ennustus 
 

Arabialaisesta luonnonfilosofiasta Paracelsuksen alkemiaan periytyvä homonculus ei ole 

ainoa keinotekoinen elämänmuoto länsimaisen esoterian historiassa. Renessanssialkemian 

rinnalla 1500–1600-luvuilla kehittynyt golem-kertomusperinne juontaa juurensa näke-

mykseen Jumalan luomistyöstä, johon osallistumalla ihmisen katsottiin voivan luoda juuta-

laisia yhteisöjä suojeleva myyttinen golem (Newman 2004, 166). Keskiajan ja renessanssin 

juutalaisessa folkloressa golemin luoja on esoteerisen kabbalan salat taitava rabbi. Rabbi 

muovailee golemin ensin savesta ja herättää sitten henkiin lausumalla heprean pyhistä tavuista 

koostuvan loitsun (Newman 2004, 183). Lopuksi rabbi sinetöi työnsä kaivertamalla golemin 

otsaan totuutta tai Jumalaa merkitsevän sanan emeth. Kun sanan ensimmäinen kirjain pyyhi-

tään, Golem menehtyy: jäljelle jäävä sana meth tarkoittaa kuollutta (Newman 2004, 184). 

 Juutalainen kabbala on merkittävä osa Novaja Zemljan tutkijayhteisön esoteerista 

maailmankuvaa. Viitteistä valtaosa liittyy hepreankielisten aakkosten mystisen tulkitsemisen 

perinteeseen, gematriaan, jota esiintyy varsinkin henkilöiden nimiä koskevissa fragmenteissa. 

Esimerkiksi fragmentissa 17 Lokki ”laskee” Kermorvanin ”uuden nimen” gematrisen kaavan 

avulla (LM, 30). Kaavassa Kermorvanin nimen konsonanteille annetut numeroarvot vastaavat 

heprean kielen kirjaimille kabbalassa annettuja arvoja. Holistiseen vastaavuusajatteluun 

perustuvalla gematrialla on kabbalistisessa esoteriassa yhteys kielelliseen materiakäsitykseen. 

Keskeisen uskomuksen mukaan hallitsemalla heprean kielen maagisen manipuloinnin taidon 

ihminen voi muokata materiaalista todellisuutta kuin Jumala itse (Newman 2004, 185). 

 Kabbalan maagisella kielikäsityksellä on keskeinen rooli myös golemin henkiin-

herättämisen prosessissa. Lomonosovin moottorin fragmentissa 69 Lokki luo Kolenka-
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nimisen golemin täsmällisesti juutalaisen kertomusperinteen kaavan mukaan ”pyhistä 

tavuista”, mutta sekoittaa mukaan myös tieteisfiktiivistä tieteellistä diskurssia, nitroglyserolia, 

hermoverkkoja ja genetiikkaa: 

 
Jenisein penkereiden savesta, j-m-l-n spermasta ja pyhistä tavuista on saviset pojat luotu. Tiputan hänen 
otsalleen nitroglyserolia. Pää nytkähtää, kromivahvisteinen hermoverkko laskeutuu hänen olkapäilleen 
kuin itkupajun oksisto. Ei mikään homunculus, vaan minun geenieni jatkaja. Savipoikani Kolenka. (LM, 
91.) 

 

Kertomuksen kuluessa Kolenkan kasvua seurataan intiimisti ja läheltä. Myyttisen hirviön 

verso ei kuitenkaan lunasta synnyinperinteensä lupausta ihmistä suurikokoisemmasta, 

voimakkaasta suojelusolennosta, vaan pysyy kertomuksen ajan päinvastoin sekä fyysisesti 

että henkisesti lähes toimintakyvyttömänä (ks. Barzilai 2016, 3). Fragmentissa 71 Kolenka 

opettelee kahdella jalan varasta kulkemista ja ”änkyttää, vaikkei osaa vielä edes puhua” (LM, 

95). Kolenkaa kaitsiva Lokki epäilee, ettei tämä ”koskaan opi puhumaan sujuvasti”, mutta 

toteaa saman tien, ettei pieni olento voi oppia edes elämään (ibid.). Epätäydellisyyden kuvaus 

on linjassa juutalaisen golem-perinteen kanssa. Barzilain mukaan golemin usein kuvattu 

epätäydellisyys johtuu sen hierarkiasta Jumalan luomistyön ketjussa: koska golem on ihmisen 

luomus, ei se koskaan voi saavuttaa Jumalan luomuksista täydellisimmän, ihmisen, täyttä 

mittaa (2016). 

 Homonculien kohdalla alaluvussa 3.2 tekemäni yhteydet keskitysleirien ja keino-

tekoisen elämän hyväksikätyön välillä lyövät leimansa myös romaanin golem-toisintoon. 

Yrityksistään huolimatta myös Kolenka jää säännönmukaisesti vajaaksi hänet luoneiden 

ihmishahmojen älystä ja kehollisuudesta, ja tuo siten mieleen fasistiset näkemykset vammais-

ten ja muuten norminmukaistesta ihmisyydestä poikkeavien yksilöiden perustavasta alem-

muudesta. Kolenkan vajavuus suhteessa ihmisiin ilmenee tekstissä toisaalta savisen kehon 

kömpelöytenä, myös kielellisen suoristuskyvyn puutteellisuutena. Kun Kolenka viimein 

fragmentissa 85 on saavuttanut puhekyvyn, tunnustaa hän Igumenille olevansa täynnä turhau-

tumista ja vihaa, joka muistuttaa Carlo Collodin romaanin kuuluisan Pinokkio-nuken 

ahdistusta oman keinotekoisuutensa äärellä: 

 
– Miminä viha-ha-aan. Vihaan sisitä, mikä kehtaa e-e-elää. Keketään en erityisesti, kun enen tunne 
ketään. Kuo-riri-riaista en, koska sese muistuttaa minua hy-hyvästä ystävästä. Elävää eneenemmän 
inhoan niitä he he hetkiä, jolloin alan ka-k-k-katua. Silloin laitan sähköjojohdot suuhun, puraisen, ja 
avavaan fly, fly, flyy!, flyygelin kannen. Aa-aukaisen toisen käteni pituussuunnassa kalaveitsellä. (LM, 
113.) 
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Kolenkan ongelmallinen suhde omaan keinotekoisuuteensa on yhdistävä tekijä Lomonosovin 

moottorin golem-variaation ja tieteisfiktion öljykulttuurisen edistysukson välillä. Kolenkan 

kertomus ei kieli ainoastaan ihmisen hyväksikäyttävästä suhteesta ei-inhimilliseen luontoon, 

vaan on tulkittavissa myös laajempana kapitalistisen yhteiskunnan tuottavuusajattelun 

kritiikkinä. Kolenkan kaltaisesta epätäydellisestä olennosta ei ole hyötyä saarelaisten suuren 

työn, Moottorin, rakentamisen kannalta. Kolenkan viha sekä itseään että muuta elävää 

kohtaan kumpuaa öljykulttuurin psykologisesta taustasta, jossa jatkuvien tuottavuusvaati-

musten ja -normien läpitunkema kulttuuri syrjäyttää ne, jotka eivät pysty tuottavaan työhön. 

 Lomonosovin moottorissa golemilla on myös laajempi, koko teknologis-teollista kult-

tuuria koskeva allegorinen merkitys. Maya Barzilain mukaan golemin myytistä tuli yksi 1900-

luvun merkittävimmistä ihmisen tuhoavan teknologisen edistyksen metaforista (Barzilai 2016, 

2). Erityisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä saksankielisessä Euroopassa 1600-

luvulta periytyvä myytti muutti muotoaan, ja golemista tuli uuden teollisen sodankäynnin 

symboli (Barzilai 2016, 4). Nähtiin, että golemin tavoin ihmisen teknologinen edistys johti 

suuriin yhteiskunnallisiin voittoihin, mutta koitui samalla miljoonien kohtaloksi. 1900-luvun 

aikana golemin myytti teknologisoitui: hahmosta kertovat tarinat alkoivat esittää golemin 

savipatsaan sijasta metallisena koneena, joka imitoi elämää. Myöhemmin golemin hahmo 

sulautui osaksi tieteisfiktion robotti- ja androidihahmojen representaatioita (Barzilai 2016, 7). 

Sittemmin golemin merkityskenttä on laajentunut edelleen esimerkiksi kybernetiikkaan ja 

tekoälyyn (Barzilai 2016, 9). 

 Kolenkan ongelmat syvenevät kertomuksen edetessä siitä huolimatta, että hän oppii 

”muistamaan valtavasti asioita ja ratkaisemaan mekaanisia tehtäviä hämmästyttävän nopeasti” 

(LM, 129). Kriisin saavuttaessa lakipisteensä pieni golem yrittää karata omistajiltaan, mutta 

epäonnistuu. Ahdingon ytimessä on inhimillisen tietoisuuden suhde savesta tehtyyyn keino-

tekoiseen kehoon. Fragmentissa 98 Kolenkan käsitys omasta kehostaan on lähes täysin 

dysmorfinen, eikä olento lopulta osaa ”erottaa oman kehonsa rajoja ympäristöstä” (ibid.). 

 Lopulta fragmentissa 108 Kolenka tuhotaan rangaistuksena homonculeja suosivan 

Teltantekijän surmasta: golem löydetään juoksentelemasta kylän pihamaalta päälaki kaina-

lossaan. Teltantekijä on kuumailmapallolla matkustava shamanistinen hahmo, joka vierail-

lessaan saarella kerran vuodessa tuo mukanaan ”rinkallisen pieniä nahkoja ja turkiksia, yhden 

kullekin culille”. Kosmogoniksi eli maailman luojaksi tituleeratun suosijan surmaan johtaa 

lääkärintarkastus, jossa Teltantekijä testaa Kolenkan refleksit. Testin seurauksena Kolenkan 

savinen polvi särkyy (LM, 114). Teltantekijän kuolemaa surevat homonculukset laulavat 

synkkää kuolinlaulua kilpailevan keinotekoisen elämänmuodon ruumiin äärellä: 
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Homonculusten kuoro lauloi: 
 
Bai da bai, 
kuole pikimmin! 
Iloisesti murskaamme 
pyhimykset laulamme 
pilkomme ja rikomme 
suuren kellon soitamme. 
 
Pogostalle kannetaan 
märkään maahan annetaan! 
 
Pogostalle heitetään 
Jumalille syötetään! (LM, 144.) 

 

Vanhaa golem-perinnettä toisintaen Lomonosovin moottorin alkemistit tuhoavat Kolenkan 

ennen kuin tämä ehtii varttua täyteen mittaansa. Merkillepantavaa on, ettei golemin surma 

tapahdu sen synnyttäneen kabbalistisen kielellisen magian avulla, kuten kabbalassa yleensä, 

vaan nyrkkipelillä. Lokki lyö Kolenkaa ensin päähän, ja kun tämä ei reagoi, savinen ruumis 

paloitellaan ”terävillä iskuilla” (LM, 144). Kolenkan kuolema sinetöi kertomuksen allegorian 

keinotekoisen elämän ja öljyn aikakauden välineellisen ihmis- ja luontokäsityksen välille. 

Saaren kahdesta keinotekoisesta elämänmuodosta öljyä korvaavaa työtä suorittava homon-

culus on se, joka lopulta jää jäljelle. Ali-inhimillisessä epätäydellisyydessään toiminta-

kyvytön Kolenka merkitsee saarelaisille ihmisille epäonnistumista, jolle he eivät näe mahdol-

lisuuksia tuottavuuden ihanteen ulkopuolella. 

 Kolenkan kertomuksen kautta golem-myytin yleinen teknologiakriittinen valotus 

lankeaa analogisesti myös Moottorin rakentamisen ylle. Kolenkan luomista kuvaavan 

fragmentin 69 ristiviitteessä 123 viitataan Moottoria koskevaan laitetekniseen päiväkirja-

merkintään otsikolla ”Moottorin golemaattisuudesta” (LM, 91). Kyseisessä katkelmassa tunte-

maton kertoja kuvaa Moottoria koskevia huolenaiheitaan, jota muut saarelaiset eivät ota 

vakavasti: 

 
En ole kuullut edelleenkään yhtään julkista selitystä, miksi Moottoria rakennetaan. Igumeni väittää, että 
sen on tarkoitus täydentää luomistyö tai saattaa alkuun murtuma Ajan Kudoksessa. Tavoiteltavaa 
ketjureaktiota hän nimittää Tikkun ha-Olamiksi. Höpsähtäneen juutalaisen katteettomia juttuja. 
Useimmat assistenteista epäilevät, että Moottorista halutaan tehdä mielikuvitusta purkavan logiikan ja 
hyötyrationalismin mausoleumi. Se on itsestään selvä ja oppikirjamainen ajatus. 
 
Lokin mukaan Moottori yritetään käynnistää vain koska se on hauskaa ja mahdollista. Kerran kahden 
kesken hän perusteli unelmansa samalla äänenpainolla kuin olisi kertonut yhdentekevän vitsin. – Se oli 
Lilith, masturboijien muusa, joka ilmestyi minulle ja antoi kymmenen vuotta aikaa saada jotain 
kiinnostavaa valmiiksi. (LM, 161) 
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Välinpitämättömyys huolesta Moottorin ”golemaattisuuden” äärellä kielii saarelaisten öljy-

kulttuurilta omaksumasta teknologian uhkakuvia vähättelevästä asenteesta. Varoitusten sijaan 

sekä Igumeni että Lokki keskittyvät oman työnsä hengellisen merkityksellisyyden koros-

tamiseen tai vähättelemiseen juutalaisen mystiikan perinnettä vasten. 

 Katkelmassa mainittu Tikkun ha-Olam on hepreankielinen termi, jonka kirjaimellinen 

merkitys viittaa ”maailman korjaamiseen” (Jacobs 2007). Juutalaisuudessa tikkun olamilla on 

historiansa aikana ollut monia vaihtelevia käyttökonteksteja, joista kuuluisimman lienee 

määritellyt Lomonosovin moottorissakin mainittu 1500-luvun juutalainen mystikko, Isaac 

Luria (ks. LM, 162). Niin kutsutussa luriaanisessa kabbalassa ”maailman korjaaminen” 

tarkoittaa ihmisen tehtävää palauttaa syntiinlankeemusta edeltänyt Jumalan täydellinen järjes-

tys (Jacobs 2007). Lurian käsitys tikkun olamista vastaa esoterian ja mystiikan eri perinteiden 

laajasti jakamaa käsitystä, jonka mukaan ihminen voi yksilöllisin teoin vaikuttaa koko 

kosmoksen toimintaan (ibid.; Faivre 1994). Lomonosovin moottorissa Igumeni selittää Moot-

torin rakentamiseen liittyvää kabbalistista prosessia seuraavasti: 

 
Tikkun olam on välttämättömyys korjata maailma, jotta se noudattaisi jumalaisia arvoja: oikeutta 
(tzedek), armeliaisuutta (hesed) ja rauhaa (shalom). Käsitys tikkun olamista kulkee rabbi Isaac Lurian 
nimissä mutta on häntä vanhemman perinteen jatketta. Luria työskenteli ajatuksen parissa 1500-luvun 
alkuvuosina Safedin kaupungissa. 
 
Tikkun viittaa korjaukseen ja parannukseen, joka järjestää sefiran kaoottisuuden partzufimin tilaan. 
 
[Igumeni on kirjoittanut marginaaliin: Yhtäältä tiedetään, että tikkun on mahdollista saavuttaa kerää-
mällä leivän murut pöydältä tai laskemalla kädet tiskiveteen. 
 
Tikkunin jälkeen mikään ei ole muuttunut. Silti kaikki on toisin. Kun kuluu tarpeeksi aikaa, ei minkään 
muuttuminen käy muodonmuutoksesta.] (LM, 162.) 

 

Tikkun olamin käsitteessä tiivistyy Moottorin luonne golem-symbolina. Kuten luriaanisessa 

kabbalassa golemin luominen, saarella Moottorin rakentaminen on alkemistinen prosessi, 

jonka ääneenlausuttuna tavoitteena on maailman tekeminen jälleen täydelliseksi. Käytännössä 

romaanissa kuvattu täydellistämisen prosessi poikkeaa täysin juutalaisen perinteen eettisistä 

näkemyksistä. Moottorin kautta tapahtuva tikkun olam hyvin lihallista ja väkivaltaista, ja 

johtaa Neuvostoliiton rautatiehankkeiden tavoin lukemattomien homonculien kuolemaan. 

Omassa lihallisuudessaan Moottorin rakentaminen on myös itsessään väkivaltainen prosessi. 

Fragmentissa 175 Moottorista holtittomasti kasvavaa ”ylijäämälihaa hakataan irti kymmeniä 

kiloja vuorokaudessa” (LM, 224). Sen ”kuivuneita lihaksia” väännetään irti, jotta se mahtuisi 
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tunkeutumaan Tapulin varta vasten puretun kattorakenteen läpi (ibid.). Ennen laukaisemistaan 

moottori sylkee verisiä suihkuja verenkiertoelimistöstään, jota pitää yllä ”kolme eriväristä 

sydäntä” (ibid.). 

 Kolenkan kohtalon luulisi kiinnittävän saarta asuttavien ihmisten huomion myös 

Moottoria koskevan golem-myytin myytin sisältämään ennustukseen. Romaanin henkilöt 

eivät kuitenkaan osaa lukea golem-myyttiä osaksi Moottoria, vaan jatkavat työtään kunnes on 

liian myöhäistä. Golemin ja homonculuksen hahmojen rinnakkaisuus romaanin lopussa 

tapahtuvassa Moottorin käynnistämisessä merkitsee romaanissa inhimillisen ja ei-inhi-

millisen, pyhän ja maallisen sekä luonnollisen ja luonnottoman kategorista monimutkais-

tumista. Romaanin klimaattisessa loppujaksossa Moottorin käynnistäminen täyttää golem-

myytin ennustuksen kohtalokkaisiin seurauksiin. Seuraavassa luvussa keskityn romaanin 

loppuratkaisun tulkitsemiseen homonculusten kapinana ihmisen ylivaltaa vastaan. 

 

3.3 Homonculuksen voitto ihmisestä 
 

Moottori on sammunut ja muuttumassa nopeasti kompostiksi. Tapulia kietoo rasvainen usva. Alaston 
homonculi nousee jaloilleen, ottaa kolme askelta, kävelee Lokin eteen ja sylkäisee hänen naamalleen 
nauriin kappaleet. – Ihmine o guolut, elökööt imiset! (LM, 231.) 

 

Romaanin lopussa, Moottorin käynnistämisen jälkeen, Moottorin maatuvista raunoista esiin 

kömpivä Prosessi repii ruumiinsa auki ”kaularangasta nivusiin” ja vajoaa maahan. Ruumiin 

keskeltä pilkistää vastasyntyneen homonculuksen pää, joka ”haukkoo henkeään” ja nauraa. 

Hetkeä myöhemmin vastasyntynyt homonculus nousee luojaansa vastaan sylkäisemällä tämän 

kasvoille. Kohtauksessa ei-inhimillisestä luonnosta, lannasta ja salpietarista, valmistetut 

homonculit ryhtyvät kapinaan, jonka tavoitteena on ei-inhimillistä luontoa edistyksensä 

resurssina hyväksikäyttävän ihmisen kaataminen valtaistuimelta. 

 Homonculien juoni on viekas. Ihmisten huomaamatta homoculit, Moottorin rakentajat, 

ovat soluttautunut isäntiensä heidän kustannuksellaan rakentaman laitteen sisään. Juuri ennen 

Moottorin käynnistämistä Igumenille selviää, ”että culit ovat juonineet”, ja pian järkyttynyt 

Lokki lyö ”kätensä vesurilla irti ranteesta” ja syytää katkeria kirouksia: ”Salamurhaajat… se 

kuristi minua, Liha, Lihani oli niiden pikku paskojen puolella” (LM, 226). Kun Moottorin 

käynnistys lopulta tapahtuu, ”[c]uleja ei näy missään”. Fragmentissa 177 Moottori riistäytyy 

ihmisten hallinnasta aiheuttaen surrealististen katastrofien kavalkadin, jonka aikana ”[m]aa 

vavahtaa kuin pakkoliikkeinen ruumis” ja ydinpommin sienipilveä muistuttava valopatsas 

kohoaa ”alempiin ilmakerroksiin” (LM, 227). Moottorin käynnistämistä kuvaavan fragmentin 
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minäkertoja sulautuu osaksi Moottorin ”pimeää voimaa” ja täyttyy lopulta Tsar-Bomban 

mittaamattomasta energiasta, josta ei ole mahdollista päästä vapaaksi: 

 
Moottori tanssittaa meitä. Me olemme kaikki sen osia, emmekä enää pääse irti. Me tanssimme, kuten 
Prosessi, kuten homonculukset. Elävän kuoleman junttaava polkka. (LM, 228) 

 

Vertailukohta Tsar-Bombaan ei ole ainoastaan Moottorin energisen mittakaavan osoitus, vaan 

myös jälkifossiilisen retrofuturistisen energialähteen, homonculin, voitto ihmisen rakenta-

masta alkemistisesta koneesta. Tuon koneen symbolinen kuva on golem, joka modernissa 

allegorisessa tulkinnassaan tuhoaa teknologisen hybriksen sokaiseman luojansa. Koneeseen 

tunkeutumalla sen rakentajiksi orjuutetut homonculit käyttävät välineellisen luontosuhteen 

sokaisemien isäntiensä alkemistista hyväuskoisuutta hyväkseen. Moottorin alkemiassa ei-

inhimillinen luonto ja kuollut eloperäinen aines sulautuvat elolliseen ja inhimilliseen, minkä 

seurauksena myös Novaja Zemljalle tulleiden ihmisten ”mukanaan tuoman sivilisaation” 

rakenteet sortuvat (vrt. LM, 9). Moottori maatuu nopeasti tuhonsa jälkeen, ja sen luoneet 

ihmiset matkustavat homonculien saattamina Nothing-nimiseen kylään, olemisen rajan taakse. 

Romaanin viimeisessä fragmentissa absoluuttisen ylityksen tälle puolen jäävät homonculit 

ratkeavat lauluun uuden, ei-inhimillisen aikakauden koittaessa: 
 
Homonculien lauma ryntää rikkonaista rantaa, aurinkoa vastaan. Niitä on satoja ja ne laulavat. Niiden 
hiki nousee harmaana höyrynä ja sekoittuu kajastukseen. Nauru sekoittuu tuuleen, tuuli sekoittuu niihin. 
 
Ne tanssivat kohti auringonnousua ja näkevät toistensa silmistä kajastuksen sarastuksesta. Neliomäinen 
aurinko kiehuu horisontin alla: se on 93 miljoonaa kiloa dynamiittia. Enää se ei merkitse mitään, mutta 
vaikka ne eivät sitä ehkä arvaa, seuraava elämä on niiden. (LM, ) 

 

Romaanin loppuratkaisu sulkee ympyrän viittaamalla romaanin alussa kuvattuun Tsar-

Bombaan, jonka jumalallinen kosketus innoitti ihmiset Moottorin rakentamiseen. Keino-

tekoisten ihmisolentojen rakkaus ydinpommin hetkeksi taivaanrantaan sytyttämään keino-

tekoiseen aurinkoon on ymmärrettävä, onhan molempilla yhteys aikakausiensa kiihkeään 

uskoon ihmisen teknologisesta omnipotenssista. Siinä missä Tsar-Bomba palveli aikansa 

Neuvostoliiton kylmän sodan teknologista kilpavarustelua, vertautuu aurinkoa saaren viimei-

sellä rannalla palvova homonculien joukko toisaalta Paracelsuksen alkemistiseen unelmaan, 

toisaalta saman fantasian nimissä fossiilikapitalismin alttarille uhrattuihin miljooniin pakko-

työläisiin. Ratkaisu kiinnittää huomiomme öljyn aikakauden energiaperustan eettiseen oikeu-

tukseen ja tulevien jälkifossiilisten suurhankkeiden mahdollisuuksiin. Millä tavalla, jos 



 

   38 

millään, ihmiskunta voi selviytyä sitä uhkaavista globaaleista ympäristötuhoon liittyvistä 

kriiseistä? 

 Tutkielmani kolmannessa luvussa olen esittänyt, että Lomonosovin moottorin jälki-

fossiilinen retrofuturistinen strategia sekoittaa kognitiivisen vieraannuttamisen ekstra-

polatiivisia ja analogisia kerrontatekniikoita. Romaanin ekstrapolatiivinen aines luo dystoop-

pisen kuvan nykyajan ympäristökriisin seurauksista lähitulevaisuudessa. Länsimaisen yhteis-

kunnan maantieteelliseen ja henkiseen periferiaan, Novaja Zemljan saarelle, muuttanut 

yhteisö on jättänyt taakseen ”tiedostamatonta reitittävät öljyputket” ja vaihtanut valistuksen 

tieteellisen rationalismin esoteeriseen maailmankuvaan. Analogisen kognitiivisen vieraannut-

tamisen avulla romaani pohtii, mitä länsimaisen esoterian holistisen luontosuhteen palaut-

taminen tekisi jälkifossiiliselle ihmiselle. Antti Salmisen omaa jälkifossiilisen filosofian näkö-

kulmasta esoterian historiasta kumpuavan valistuksen kritiikki, weberiläinen ”lumouksen 

palauttaminen”, on välttämätön liike, sillä ilman sitä emme pääse eroon välineellisestä 

suhteestamme ekosysteemiin. Lomonosovin moottorin tarkempi lähiluku kuitenkin osoittaa, 

ettei asia ole niin yksinkertainen. Romaanin kahta keskeisintä esoteerista lankaa, homonculin 

ja golemin hahmoja, yhdistää niiden tapa haastaa ihmisen asema luomakunnan kruununa. 

Alkemia ei kuitenkaan tarjoa romaanissa mahdollisuutta ihmiselle, mutta antaa sitäkin merkit-

tävämmän estradin homonculien hahmossa ruumiillistuvalle ei-inhimilliselle luonnolle. 
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4 LOPUKSI 
 

Aikalaiskritiikissä Antti Salmisen Lomonosovin moottorin tieteisfiktiiviset piirteet ohitettiin 

lähes täysin. Kertovan proosafiktion sijasta romaania on luettu erityisesti historiallisen 

avangarden ja proosarunouden näkökulmista. Tässä maisterintutkielmassa olen lähestynyt 

kielellisesti ja intertekstuaalisesti rikasta, labyrintinomaisesti ristiviittaavalla kertomusraken-

teella varustettua kokeellista romaania jälkifossiilisen tieteiskirjallisuuden näkökul-masta. 

Tutkielmani alussa kysyin, mitä jälkifossiilinen tieteisfiktio tarkoittaa ja millä tavalla sen 

kerronnalliset strategiat luovat kuvitelmia öljyn energiaperustasta luopuneesta tulevaisuuden 

ihmiskunnasta. Johtopäätökseni on, että jälkifossiilinen tieteisfiktio on 1970-luvun Yhdys-

valtojen öljykriisin jälkeen syntynyt tieteiskirjallisuuden suuntaus, joka käyttää öljyn jälkeisen 

maailman kuvittelussa hyödykseen Darko Suvinin määrittelemää, analogista ja ekstra-

polatiivista kognitiivista vieraannuttamista. 

 Aloitin tutkielmani katsauksella tieteisfiktion lajiteorian yleiskäsitteisiin. Yleisen 

lajihistoriallisen selonteon yhteydessä korostin lajin ongelmallista suhdetta teollisen edistys-

uskon ja kolonialismin historiaan: lyhyehkön historiansa aikana lajin ideologinen sisältö on 

koostunut erityisesti USA-keskeisestä teollisen edistyksen ja kulttuurisen laajenemisen ihan-

teista. Historiallisen katsauksen jälkeen avasin tieteisfiktion kerronnallisia keinoja ja erityi-

sesti Suvinin kognitiivisen vieraannuttamisen käsitettä Lomonosovin moottorin dystooppista 

historiallista kerrontaa vasten. Panin merkille, että romaanin suhde kirjoitusajankohdan histo-

rialliseen aikakauteen perustuu ekokriittisille, nykyajan ihmiskuntaa uhkaavan ekologisen 

katastrofin ekstrapolatiivisille kuvauksille. Kognitiivisen vieraannuttamisen kautta siirryin 

Suvinin teoriaa kohtaan esitettyyn kritiikkiin. Merkittävimpänä vaihtoehtona käsittelin 

Damien Broderickin megatekstuaalista tieteisfiktion teoriaa. Tieteisfiktion historiassa kerty-

neen lajityypillisten konventioiden valossa Lomonosovin moottorin tieteisfiktiivisyys tuli 

näkyvästi esiin. Salmisen romaanin keskeisin tieteisfiktiivinen ikoni on yhteiskunnan hylkää-

mä, eksentrisen tutkijayhteisön asuttama saari. 

 Tutkielmani toisen luvun lopussa nostin esiin jälkfossiilisen tieteiskirjallisuuden 

käsitteen. Määrittelin jälkifossiilisen tieteisfiktion Gerry Canavanin esityksen mukaan erityi-

sesti 1970-luvun USA:n öljykriisin jälkimainingeissa syntyneenä dystooppisesti ja apoka-
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lyptisesti painottuneena ekokriittisen tieteisfiktion suuntauksena. Tutkielmani kolmannessa 

analysoin Lomonosovin moottoria Canavanin artikkelissaan teoretisoiman retrofuturistisen 

jälkifossiilisen kuvittelustrategian näkökulmasta. Perustelin lähtökohtani kiinnittämällä 

huomiota teoksen sisältämiin runsaisiin viittauksiin valistusta edeltäneen myöhäisrenessanssin 

ajan esoteerisiin ajattelijoihin. Analogisen kognitiivisen vieraannuttamisen keinoin Lomono-

sovin moottori maalaa lukijan eteen fiktiivisen maailman, länsimaisen kulttuurihistorian 

”jäteastia”, länsimainen esoteria, löydetään uudelleen ekokatastrofin jälkeisellä saarella ja 

valjastetaan paitsi ei-inhimillisen luonnon haltuunoton, myös uudenlaisen tieteisfiktiivisen 

kuvittelun välineeksi. Leimallista romaanin hyödyntämälle esoteeriselle ainekselle on sitä 

läpäisevä käsitys materiasta elävänä ykseytenä, jonka yhteydestä myös ihminen saa elämänsä. 

 Lajiteoreettisen analyysin ja historiallisesti kontekstoivan lähiluvun perusteella 

johtopäätökseni on, että Lomonosovin moottoria on mielekästä lukea jälkifossiilisen tieteis-

fiktion näkökulmasta. Alkemistisesta perinteestä lainatun homonculin hahmon hahmon avulla 

teos luo retrofuturistisen allegorian, jossa Paracelsuksen usko ihmisen kykyyn muokata 

Jumalan luomakuntaa vertautuu Juri Lomonosovin diesel-veturin kautta 1900-luvun sota-

teollisuuteen ja länsimaisen öljykapitalismin tuhovoimaan. 

 Lomonosovin moottorin maalaama jälkifossiilinen tulevaisuus, jossa esoteeriset 

tiedonalat alkemiasta astrologiaan merkitsevät enemmän kuin moderni luonnontiede, on 

paraatiesimerkki Canavanin retrofuturistisesta strategiasta. Tulkintani mukaan retrofutu-

ristinen visio ei kuitenkaan onnistu täyttämään Canavanin peräänkuuluttamaa mielekästä 

visiota öljystä luopumisessa vaadittavan poliittisen muutoksen kuvittelussa. Tämä johtuu 

pääasiassa romaanin kabbalistisen golem-allegoriaan sisäänrakennetusta pessimismistä 

ihmisen luoman keinotekoisen elämän mahdollisuuksiin.  

 Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut kohdistaa lukijan huomio joihinkin niistä 

kulttuurisista diskursseista, jotka öljyn aikakaudella syntynyt tieteisfiktion on omaksunut. 

Tulevaisuuden jälkifossiilisen tieteisfiktion tutkimuksen kannalta pidän olennaisena, että 

lukijat ja tutkijat kiinnittävät huomionsa öljyn kokemuksellisiin, symbolisiin ja filosofisiin 

puoliin, taloudellis-poliittisen sisältöjen sijasta. Vaikka öljykulttuurin tutkimus ei ainakaan 

toistaiseksi tarjoa suoria työkaluja kaunokirjallisuuden analysoimiseen, öljyn filosofisten ja 

kokemuksellisten ominaisuuksien pohjalta on mahdollista johtaa mielekäs ekokriittinen 

viitekehys öljyn aikakauden kirjallisten ilmiöiden tarkastelulle. Öljyn mahdollistamien 

nopeuden, voiman, kiihtyvyyden ja teknologisen kaikkivoipaisuuden diskursseja tutkimalla 

on mahdollista tunnistaa esimerkiksi tieteisfiktiossa piileviä eetoksia: moderni teknologia ei 

olisi syntynyt ilman öljyn poikkeuksellisen tehokasta ja halpaa energiaa, eikä tieteisfiktion 
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kysymyksenasetteluja ihmisen ja ei-inhimillisen luonnon vuorovaikutuksesta olisi mielekästä 

esittää ilman uskoa modernin teknologian voimaan. Öljyn huomiotta jättäminen taiteen 

tutkimuksessa ei enää käy laatuun, koska tapa, jolla katsomme vaikuttaa siihen, mitä näemme. 
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