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Unimaailma

Mercier´n utopian kerronnallinen rakenne noudattaa aika-
matkan kaavaa: alussa Mercier´tä itseään muistuttava, ano-
nyyminä pysyttelevä kertoja nukahtaa ja siirtyy unitilassa tu-
levaisuuteen. Kyseessä on siis eräänlainen muunnos ”Rip-van-
Winkle” -tarinasta,$ ja onkin väitetty, että Mercier´n utopian, 
josta käytän esityksessäni lyhennettyä muotoa L´An !""#, pää-
henkilö oli kirjallisuuden ensimmäinen todellinen aikamat-
kaaja.! Juuri Mercier on näin ollen saattanut keksiä unikon-
vention keinona siirtyä nykyajasta tulevaisuuteen.

 L´An !""#:n juonikuvio on mitä yksinkertaisin. Kun 
kertoja saapuu tulevaisuuden Pariisiin, hän törmää monu-
menttiin, johon on kaiverrettu vuosiluku "!!#. Näin hänelle 
paljastuu, että eletään kahdennenkymmenennenviidennen 
vuosisadan maailmassa. Kun tulevaisuuden pariisilaiset ovat 
aikansa ihmetelleet aikamatkaajan vanhanaikaista asua, eräs 
heistä lähtee oppaaksi vuoden "!!# Pariisiin. Oppaan johdat-
tamana Mercier´n alter ego vierailee muun muassa kuninkaal-
lisessa kirjastossa, temppelissä sekä talonpojan hautajaisissa. 
Tämän lisäksi hän saa tietoa tulevaisuuden ihmisten poliit-
tisten ja sosiaalisten suhteiden järjestelystä, naisen asemasta, 
talouselämän teorioista sekä luonnontieteellisen ajattelun pe-
ruskysymyksistä. Näkemänsä ja kuulemansa perusteella ai-
kamatkaaja tulee poikkeuksetta siihen lopputulokseen, että 
vuonna "!!# vallitsevaan yleiseen hyvinvointiin verrattuna 
hänen oman aikansa Ranskassa oli vain vähän ylistämisen ar-
voista. Erityisen jyrkkäsanaisesti Mercier arvostelee absolutis-
tista kuninkuutta ja ylimpien säätyjen privilegioita sekä ka-
tolisen kirkon ahdasmielistä suvaitsemattomuutta. Kontrastia 
kurjuuden leimaaman nykyhetken sekä ihanteellisen tulevai-
suuden välillä korostetaan lisäksi lukemattomilla alaviitteillä, 
joissa Mercier asettuu %&##-luvun näkökulmaan ja kritisoi mo-
raalisen närkästyksen hengessä monia ranskalaisen ancien ré-
gimen epäkohtia. Mercier ei jätäkään mieltymyksiään epäsel-
viksi, joskaan ei voida aivan suoraviivaisesti tehdä sitäkään 
johtopäätöstä, että kirjailijan luoma utopistinen vastakuva 
olisi täysin kyseenalaistamattomasti tulkittavissa tekijänsä ihan-
teiden ja toiveiden peiliksi. Tähän kysymykseen palaan vielä 
tuonnempana.

Oman aikansa bestseller

Mercier´n utopiasta tuli heti ilmestyttyään eräs %&##-luvun 
Ranskassa julkaistuista suosituimmista kaunokirjallisista teok-
sista, josta otettiin vuosien %&&% ja %&'' välillä peräti yksi-
toista painosta.( Amerikkalaisen Robert Darntonin mukaan 
Mercier´n tapaisten oman aikansa populaarikirjailijoiden 
teokset kiinnostivatkin %&##-luvun lukijoita huomattavasti 
enemmän kuin tunnettujen suurten fi losofi en kirjoitukset.) 

 Teoksensa saavuttaman suuren suosion innoittamana 
Mercier laajensi alunperin verraten vaatimattomana yksi-
osaisena laitoksena ilmestynyttä teostaan aina kolmiosaiseksi, 
lähes tuhatsivuiseksi monumentaaliseksi järkäleeksi, joka il-
mestyi vuonna %&*). Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen, 
vuonna %&'' tai ”vuonna VII”, kuten vallankumouksellisten 
toimeenpaneman kalenteriuudistuksen mukaisesti vuosi ni-
mettiin, ilmestyi vielä yksi versio, joka sisältää saman tekstin 
kuin vuoden %&*) laitoskin. Tähän viimeiseen versioon Mercier 
on kirjoittanut uuden esipuheen, jossa hän arvioi vallankumo-
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”Tout se fait à la longue. Les secrets qu´on 
croyoit exactement renfermés, vont se rendre 

au public, comme les rivières vont à la mer; nos 
neveux sauront tout.” %

 
Näin kirjoittaa ranskalainen valistuskirjailija Louis-

Sébastien Mercier (1740-1814) vuonna 1771 
ilmestyneessä utopistisessa romaanissaan L´An 
deux mille quatre cent quarante. Rêve s´il en 
fut jamais. Mercier´n teos tuli merkitsemään 
käänteentekevää mullistusta modernin utopia-
ajattelun historiassa, sillä kyse oli kaikkien 

aikojen ensimmäisestä kaukaiseen tulevaisuuteen 
ja konkreettisesti olemassaolevaan kaupunkiin, 

Pariisiin, sijoitetusta kuvitteellisesta 
ihanneyhteiskunnan mallista. Päinvastoin kuin 

Thomas Moren kuuluisassa tutkielmassa Utopia 
(1516) tai muissa 1500- ja 1600 -lukujen 

paikkautopioissa, utopistinen onnela ei enää 
sijaitse joko menneisyyden hämärissä tai 

tuntemattomassa ja eksoottisessa maankolkassa.2 
Mitä Mercier halusi utopiallaan lukijoilleen 

sanoa? Minkälaiseksi hän kuvailee tulevaisuuden 
ihanneyhteiskunnan ja mikä merkitys on ajan 

kulumisella nykyhetkestä tulevaisuuteen? Nämä 
ovat artikkelini keskeiset kysymykset, joita pohdin 
myös väitöskirjassani Possible Worlds. The Idea of 
Happiness in the Utopian Vision of Louis-Sébastien 

Mercier (SKS, 2002).
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uksen tapahtumia sekä omaa rooliaan vallankumouksen pro-
feettana.

 Huolimatta L´An !""#:n saavuttamasta huomattavasta 
menestyksestä lukevan yleisön keskuudessa - ja suureksi osaksi 
juuri siitä johtuen - teos tuomittiin vaarallisena propagandana 
ja se päätyi inkvisition kiellettyjen kirjojen listalle. Mercier´n 
utopian ”vaarallisuutta” kuvastaa myös se, että sen ensimmäiset 
versiot ilmestyivät anonyymeinä, eikä tekijän nimeä löydy 
kirjan etulehdeltä kuin vasta vuoden $%&$ laitoksesta. Myös 
Ranskan ulkopuolella, esimerkiksi Madridissa, teos tuomittiin, 
ja sen levittäjiä odottivat tuntuvat sakot tai pahimmassa ta-
pauksessa peräti kuuden vuoden vankeustuomio. Sanktioiden 
uhka ei kuitenkaan estänyt L´An !""#: n leviämistä kädestä 
käteen maanalaisia kanavia pitkin. Lukuisten ranskankielisten 
painosten lisäksi kirjan maine kiiri myös kotimaansa ulkopuo-
lelle, ja se käännettiin nopeasti monille muillekin eurooppa-
laisille kielille, esimerkiksi englanniksi, hollanniksi, italiaksi ja 
saksaksi. Myös Atlantin toisella puolella Mercier´n romaani tu-
levaisuudesta herätti ansaittua huomiota, joskaan siellä se ei yl-
tänyt aivan yhtä suureen suosioon kuin Euroopassa. Joka tapa-
uksessa esimerkiksi George Washington ja Thomas Jefferson 
omistivat siitä omat kappaleensa.%

”Katuojien Rousseau”

Pariisissa syntynyt ja siellä lähes koko elämänsä viettänyt 
Mercier oli aikalaistensa silmissä kiistelty persoona, joka 
omaksui varhaisista kirjoituksistaan lähtien tietoisen provo-
katiivisen lähestymistavan suhteessa oman aikansa vallanpi-
täjiin. Hän oli eräs elitistisen korkeakulttuurin marginaalissa 
eläneistä ja kirjoittaneista ”katuojien Rousseauiksi” nimetyistä 
boheemeista kirjallisista hahmoista, jotka eivät nauttineet va-
kiintuneen taloudellisen aseman mukanaan tuomasta hyvin-
voinnista. Koska yksinvaltaisen kuninkaan hallitsemassa Rans-
kassa taloudellisesta tuesta saivat osansa ainoastaan kirjailijat, 
jotka suostuivat imartelemaan olemassaolevaa järjestystä, sen-
suurin maalitauluksi joutunut ja auktoriteettien kimppuun 
peittelemättömästi hyökännyt Mercier ei luonnollisestikaan 
saanut paistatella virallisten tahojen suosiossa.' 

 Taloudellisesta ahdingosta huolimatta Mercier oli jopa 
oman vuosisatansa mittapuun mukaan harvinaisen tuottelias 
kirjailija, joka jätti jälkeensä noin satakunta painettua nidettä 
sekä lukemattoman määrän käsikirjoituksia. Mercier´n pää-
teoksena pidetään yhteensä peräti kaksitoista osaa käsittävää 
kuvausta $%##-luvun Pariisista, Tableau de Paris ($%'$-$%''), 
jossa kirjailija nostaa esille samoja yhteiskunnallisia epäkohtia, 
joihin hän oli pyrkinyt muutamia vuosia aikaisemmin et-
simään reformeja utopian keinoin. 

 Mercier ei tyytynyt suuntaamaan yhteiskuntakriittistä mo-
raalisaarnaansa pelkästään poliittisiin ja uskonnollisiin auk-
toriteetteihin, vaan hän kritisoi yhtä säälimättömästi myös 
modernin tieteen pyhimpiä linnakkeita ja valistuksen fi loso-
fi sia päävirtauksia. Jo varhaisissa kirjoituksissaan hän hyökkää 
muun muassa Voltairen, Locken sekä Condillacin kimppuun, 
kiistäen samalla newtoniaanisen maailmankuvan oikeutuksen. 
Vain itsekin uransa sosiaalisten eliittien marginaalissa aloit-
tanut Jean-Jacques Rousseau sai armon hänen silmissään, ja 
useissa teksteissään Mercier asettuu rousseulaisen kulttuuripes-
simismin apostoliksi julistaen tieteiden ja taiteiden korrup-
toivia vaikutuksia. Rousseaun lisäksi Mercier popularisoi myös 

esimerkiksi Denis Diderot´n ajatuksia aina tautologisuuteen 
saakka, mistä syystä jo aikalaiset pilkkasivat häntä senkal-
taisilla pejoratiivisen arvolatauksen sisältävillä nimikkeillä 
kuten ”Rousseaun apina” tai ”Diderot´n karikatyyri”, vihjaten 
siihen, että Mercier´n ajatukset eivät olleet kovinkaan omape-
räisiä.& Eräs Mercier´n persoonan paradoksaalisimmista piir-
teistä olikin hänen omaksumansa kaksoispositio suhteessa kor-
keakulttuuriseen valistukseen: yhtäältä Mercier asettuu sen 
palavasieluiseksi arvostelijaksi, toisaalta lähes kaikki hänen 
esittämänsä ajatukset ovat lainatavaraa etupäässä Rousseaulta, 
Diderot’lta tai Montesquieulta. 

 Mercier´n elämän loppupuolen kirjoituksissa tämän oma-
laatuinen maailmankuva saavuttaa huippunsa. Luonnontieteel-
lisiä näkemyksiä esittelevässä tutkielmassaan De l´impossibilité 
du système astronomique de Copernic et de Newton ($'#() hän 
tuomitsee kopernikaanisen maailmankuvan ”mahdottomana” 
ja jatkaa samalla modernin fi losofi an merkkimiesten kuten 
Locken, Newtonin ja ensyklopedistien ristiinnaulitsemista. 
Lopulta Mercier´n tietoinen ärsyttävyys oli liikaa jopa suu-
relle lukevalle yleisölle, joka käänsi selkänsä tälle ”vanhanaikai-
selle ja hieman hullulle vanhukselle”, kuten Mercier´n utopia-
ajatteluun erinomaisesti perehtynyt ranskalainen Raymond 
Trousson sarkastisesti toteaa. $#

 Mercier´n vähintään kyseenalainen maine aikalaistensa 
keskuudessa on ainakin osittain vaikuttanut siihen, että suh-
tautuminen tämän persoonaan ja tuotantoon on ollut pitkään 
negatiivisesti sävyttynyttä. On kuvaavaa, että vuonna $')% il-
mestyneessä teoksessaan Les Oubliés et les Dédaignés ranska-
lainen Charles Monselet esittelee Mercier´n ”unohduttujen 
ja halveksittujen” $%##-luvun ranskalaiskirjailijoiden katego-
riassa. Viimeisten vuosikymmenien aikana Mercier´n asema 
sekä Victor Hugon ja Honoré de Balzacin edeltäjänä että mo-
dernin tulevaisuusutopian keksijänä on kuitenkin vähitellen 
tiedostettu – jopa siinä määrin, että Mercier´tä on verrattu 
utopia-ajattelun uudistajana itseensä Thomas Moreen. $$ 

Maanpäällisen edistyksen apoteoosi

Mercier´n luomassa utopistisessa mallissa radikaalisti uusi ele-
mentti on ennen kaikkea aika sekä tulevaisuuden dimensiolle 
annettu aikaisempaa korostuneempi merkitys. Omaperäisyys 
ei näyttäydykään sisällöllisellä tasolla, sillä Mercier ammentaa 
lähes kaikki ideansa joko aiemmin ilmestyneestä utopiakir-
jallisuudesta tai oman aikansa fi losofi sista teoksista, mihin 
edellä jo viittasinkin. Luodessaan kuvitelman siitä, minkä-
lainen paras mahdollinen maailma voisi olla vuosisatojen 
vierittyä, Mercier ennakoi $'##- ja $&##-lukujen suuria ai-
kautopioita eli ”ukronioita”, kuten tulevaisuuteen sijoitettuja 
utopistisia projektioita toisinaan kutsutaan. Termin käyt-
töönotto voidaan juontaa ranskalaisen Charles Renouvier´n 
vuonna $'%( ilmestyneeseen teokseen Uchronie (L´Utopie dans 
l´histoire). Esquisse historique apocryphe du développement de la 
civilisation européenne tel qu´il n´a pas été, tel qu´il aura pu 
être.$"

 Kaikenlaisen materialismin ja epikurolaisuuden vastustus 
sai Mercierin lähestymään Gottfried Wilhelm Leibnizin 
($(!(-$%$() utooppista idealismia, ja onkin kuvaavaa, että hän 
on valinnut utopistisen romaaninsa motoksi Leibnizin tutkiel-
massaan Principes de la nature et de la grâce fondés en raison 
($%$!) esittämän lausuman, jonka mukaan nykyhetki on ”ras-
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kaana” tulevaisuudesta.$% Juuri viittaus Leibniziin sekä tosiasia, 
että teoksen nimessä on eksplisiittinen maininta tulevaisuuden 
ajankohtaan$!, antavat ymmärtää, että aika näyttelee keskeistä 
roolia Mercier´n utopiassa. Usko lineaarisen ajan kaikkivoipai-
suuteen sekä maanpäälliseen edistykseen utooppisen onnen 
tilan mahdolliseksi tekevänä muodostaa kantavan rakenteen 
Mercier´n suuressa kertomuksessa. 

 $&##-luvun loppupuolella lujittuneelle edistysoptimismille 
tyypillisesti Mercier´n visio rakentuu asteittaisen ja vähittäisen 
mutta äärettömän edistyksen ajatukselle. Kirjailija eksplikoi us-
koaan maanpäälliseen edistykseen käyttämällä puhetorvenaan 
vuoden "!!# pariisilaista, jonka mukaan edes ihannevaltion 
utopialaiset eivät usko elävänsä edistyksen lopullista ja täydel-
lisintä vaihetta, vaan korkeintaan sen puoltaväliä (”la moitié 
de l´échelle”). Vaikka huomattavaa edistystä onkin tapahtunut 
verrattuna instituutioiltaan läpikotaisin korruptoituneeseen ja 
ilmapiiriltään takapajuiseen $&##-lukuun, vieläkin monissa 
suhteissa on paljon parantamisen varaa.$' Vankkumattomaan 
edistysoptimismiin nivoutuu siis myös pessimismiä. Huoli-
matta uskostaan ihmisen perimmäiseen hyvyyteen sekä siihen, 
että oikeanlaisella kasvatuksella ihminen voitaisiin verraten 
yksinkertaisin keinoin johdattaa takaisin sille alkuperäiselle 
hyveen tielle, jolta vääränlaiset sosiaaliset ja poliittiset ins-
tituutiot olivat tämän harhauttaneet, Mercier ei uskonut, 
että vuosisatojen kuluesssa kumuloituneita paheita voitaisiin 
poistaa nopeasti. 

 Äärettömän maanpäällisen edistyksen apostolina Mercier 
voidaan luontevasti liittää samaan kategoriaan senkaltaisten 
$&##-luvun ranskalaisten fi losofi sten kirjoittajien kuten Anne-
Robert Jacques Turgot ($&"&-($) sekä Antoine Nicolas de Con-
dorcet ($&!%-)!) kanssa, joiden argumentointia määritti usko ih-
misen ja yhteiskunnan loputtomaan täydellistymiseen, ja jotka 
valistuksen ideologian optimistisimpina propagoijina luottivat 
ihmisjärjen kaikkivoipaisuuteen sekä tiedollisen pääoman päät-
tymättömään kumuloitumiseen. Etenkin Condorcet´n pos-
tuumina ilmestyneessä tutkielmassa Esquisse d´un tableau his-
torique des progrès de l´esprit humain ($&)%) esitetyn edistyksen 
vaiheteorian tulevaisuuteen sijoitettu kymmenes epookki muis-
tuttaa monissa suhteissa Mercier´n vuoden "!!# ihanneyhteis-
kuntaa.

 Utopiallaan vuodesta "!!# Mercier avasi aikalaisilleen 
toivon vision tavalla, johon yksikään aikaisempi utopistinen 
kuvitelma ei ollut kyennyt. Siitä huolimatta, että utopioiden 
pääasiallinen tehtävä oli aikaisemminkin ollut toimiminen so-
siaalikriittisen analyysin välineenä, esimerkiksi More esittää 
Utopiassaan skeptisiä kommentteja sen suhteen, että utopis-
tisen hyvinvointivaltion toteutuminen olisi mahdollista käy-
tännössä.$* L´An !""# poikkeaakin aikaisemmista ihanneyh-
teiskuntamalleista selkeästi siinä, että vain ajan kulumisen 
osoitetaan erottavan onnettoman nykyhetken tulevaisuudessa 
odottavasta ideaalitilasta. Ajassa tapahtuva muutos nähdään 
nyt tuottavana, ei tuhoavana prosessina, kuilu ”olemisesta” ”pi-
tämiseen” ei ole enää ylittämätön päinvastoin kuin monissa 
aikaisemmissa utopistisissa haavekuvissa, jotka näkivät päivän-
valon vähemmän maallistuneilla vuosisadoilla, jolloin pessi-
mistisempiä painotuksia sisältäneet sykliset aikakäsitykset sekä 
kristinuskon määrittämä apokalyptinen visio ja siihen liittyen 
ajatus maanpäällisen elämän itseisarvoisen merkityksen kieltä-
misestä tarjosivat vain niukan kasvualustan positiivisten tule-
vaisuuskuvien syntymiselle ja kukoistukselle.

 Mercier´n tapauksessa utopia ei näin ollen edusta pelkkää 

puhdasta abstraktiota, vailla kytkentöjä arkipäivään ja lineaa-
riseen aikaan kuten klassisissa paikkautopioissa, joissa maantie-
teellinen isolaatio oli näytellyt keskeistä roolia. Viittaan tällä 
jo alussa mainitsemaani tosiasiaan, että ensimmäistä kertaa 
modernin utopia-ajattelun historiassa fi ktiivistä ihanneyhteis-
kuntaa ei ole sijoitettu nykyhetkeen jollekin kaukaiselle ja ek-
soottiselle saarelle, vaan konkreettisesti olemassaolevaan kau-
punkiin, Pariisiin, sekä eksaktisti nimettyyn tulevaisuuden 
ajankohtaan. Verrattuna ”maaginen saari” -konventiolle pe-
rustuviin malleihin, joita karakterisoi katkos ja epäjatkuvuus 
kategorioiden ”historiallinen aika” ja ”utopian aika” välillä, 
Mercier´n visiossa näiden kahden ajallisen dimension välillä 
vallitsee täydellinen symmetria ja jatkuvuus. Siitä huolimatta, 
että teoksessa rinnastettuja kahta ajallista dimensiota – ker-
tojan aikalaistodellisuutta eli $&##-luvun loppupuolta sekä uto-
pistista vuotta "!!# – erottaa lähes seitsemänsadan vuoden 
ajallinen kuilu, ne muodostavat kuitenkin kaksi kronologista 
pistettä yhdessä ja samassa historiallisen prosessin pitkässä jat-
kumossa. 

Tulevaisuuden ”löytäminen”

Edistyksen idean kohottaminen dogmin asemaan Mercier´n 
utopiassa sekä Turgot´n ja Condorcet´n historianfi losofi sissa 
malleissa heijastaa syvällistä mentaalisten rakenteiden muu-
tosta, jonka lähtökohta voidaan juontaa aina renessanssiin 
sekä luonnontieteellisen maailmankuvan murrokseen. Tulevai-
suuden ”löytämisen” ajatus oli kypsynyt vähittäisen kehitys-
prosessin tuloksena saavuttaakseen näkyvän manifestaationsa 
Ranskan suurta vallankumousta edeltäneinä vuosikymmeninä. 
Kaukaiseen tulevaisuuteen liitetyt mielikuvitukselliset kokeilut 
olivat tosin olleet ilmassa jo edellisellä vuosisadalla. Jo vuonna 
$*') ranskalainen Jacques Guttin oli julkaissut romaanin ni-
meltä L´Épigone, histoire du siècle futur ($*')), joka pitää si-
sällään orastavan projektion ajassa. Vielä tässä vaiheessa edis-
tyksen ajatuksella ei kuitenkaan ole määräävää roolia. Kyseessä 
on $*##-luvun rönsyilevälle barokille tyypillinen monumen-
taalinen seikkailuromaani, jossa ajan merkitys inhimillisen toi-
minnan sääntelijänä ei ole keskeinen tekijä.

 Tulevaisuuden aihepiiri herätti keskustelua myös kanaalin 
toisella puolen, ja jo $&##-luvun ensimmäisellä puoliskolla 
Englannissa näkivät päivänvalon ensimmäiset tulevaisuuteen 
sijoitetut kuvitelmat mahdollisista maailmoista. Maininnan ar-
voisia esimerkkejä ovat muun muassa S. Madden -nimisen 
kirjoittajan The Memoirs of the Twentieth Century ($&%%), joka 
avaa vision vuoden $))& Eurooppaan, sekä anonyymin te-
kijän kuvitelma tulevaisuuden ideaalihallitsijasta, The Reign of 
George VI, $%##-$%!& ($&*%).$& Tulevaisuusutopian pääasiallinen 
läpimurto tapahtui kuitenkin Ranskassa, josta suurin kunnia 
lankeaa ennen kaikkea Mercier´lle. Mercier´n jälkeen tule-
vaisuuden problematiikkaan tarttuivat hänen maanmiehensä 
Cousin de Grainville apokalyptisessä proosarunoelmassaan Le 
Dernier Homme ($(#') sekä muutamia vuosikymmeniä myö-
hemmin Félix Bodin, jonka omalaatuinen teos Le Roman de 
l´avenir julkaistiin vuonna $(%!.

 Tulevaisuusutopian syntyä on useasti selitetty moderni-
saatio- ja urbanisaatioprosessin kiihtymisellä sekä uskonnol-
lisen viitekehyksen eroosiolla, mikä mursi vähitellen staattisen 
yhteiskuntajärjestyksen perustuksia ja loi pohjaa aikaisempaa 
dynaamisemmalle, sekularisoituneemmalle ja progressiivisem-
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malle maailmankuvalle.Guttinin Épigone olikin ainoa tulevai-
suusfi ktion edustaja ennen höyrykoneen keksimistä vuonna 
$%$".$& Tieteellis-teknisen edistyksen kiihtyminen ei kuitenkaan 
anna tyhjentävää selitystä, sillä verrattuna esimerkiksi saman 
ajan Englantiin Ranska oli vielä $%##-luvun loppupuolellakin 
verraten staattinen, yhteiskuntarakenteeltaan agraarinen yh-
teiskunta. Toisaalta Ranska ja etenkin Pariisi oli ideologisen 
kuohunnan keskus, josta valistusaatteet levisivät säteittäisesti 
ympäri Eurooppaa. Filosofi t nostivat esiin luontoa ja yhteis-
kuntaa koskevia perustavanlaatuisia kysymyksiä, ja koska muu-
tosten aikaansaaminen vallitsevan järjestelmän puitteissa ei 
ollut juurikaan mahdollista, reformien toimeenpanon ajan-
kohta oli luontevinta projisoida tulevaisuuteen. 

 Edellisten tekijöiden lisäksi oli olemassa puhtaasti kir-
jallisia syitä, jotka liittyivät itse utopian genren sisäiseen ke-
hitykseen: utopiakirjailijat olivat jo kyllin kauan sijoittaneet 
ihanneyhteiskuntamalleja mitä erilaisimpiin maantieteellisiin 
tiloihin, jopa maan alle, kuuhun sekä muille planeetoille.$' Tu-
levaisuus tarjoutui täten uudenlaiseksi innovatiiviseksi odotus-
horisontiksi, johon oli mahdollista projisoida haavekuva pa-
remmasta maailmasta. 

 Mutta mikä sai juuri Mercier´n luomaan kuvitelman en-
simmäisestä kaukaiseen tulevaisuuteen sijoitetusta ihanneyh-
teiskunnasta? Todennäköisin selitys löytyy hänen horjumatto-
masta uskostaan ihmisen loputtomaan täydellistymiseen sekä 
edistykseen, jonka ansiosta ihmiskunta saavuttaisi ajan ku-
luessa yhä suurempaa onnea ja hyvinvointia. Taustalla saattoi 
vaikuttaa myös laskelmoidumpia vaikuttimia, kuten kirjai-
lijan tietoinen halu miellyttää aikalaislukijoita sekä herättää 
näiden mielenkiinto ottamalla kantaa ajankohtaisiin kysy-
myksiin. Mercier vangitsee utopiassaan murrosajan hengen, 
jonka keskeinen argumentti oli Claude-Henri de Saint-Si-
monin ($%(#-$&")) kaltaisten utopistisosialistien sittemmin for-
muloima ajatus, että ihmiskunnan kulta-aikaa ei enää tulisi 
etsiä menneisyydestä vaan tulevaisuudesta."# Tulevaisuuteen 
liittyvät spekulaatiot olivat näin ollen ”ilmassa”, ja mikäli 
Mercier ei olisi keksinyt tulevaisuusutopiaa, sen olisi todennä-
köisesti tehnyt joku toinen hänen aikalaisistaan. 

Ranskan suurta vallankumousta edeltäneet vuosikymmenet 
olivat yleisesti ottaen utopistisen ajattelun kulta-aikaa. Siitä 
huolimatta, että aikakautta leimasi pitkälle menevä ambiva-
lenssi, toisinaan jopa suoranainen skeptisismi ja vihamielisyys, 
suhteessa utopioihin, $%##-luvun Ranskassa tuotettiin kaksi 
kertaa niin paljon utopistisiksi luonnehdittavia tekstejä kuin 
kahdella edeltäneellä vuosisadalla yhteensä, ja vuosien $(%( ja 
$%&' välillä ilmestyi yhteensä noin kahdeksankymmentä uutta 
utopistisia teemoja sisältävää kirjoitusta."$ Yksilön ja yhteis-
kunnan sekä yksilön ja luonnon välisten suhteiden proble-
matisoiminen ovat olleet utopian perinteelle kautta aikojen 
keskeisiä aihepiirejä, eikä lienekään sattumaa, että juuri val-
lankumouksen aattona saatiin todistaa mitä erilaisimpien uto-
pististen kokeilujen henkiin heräämistä aina perinteisistä paik-
kautopioista markiisi de Saden pornografi siin anti-utopioihin 
sekä ensimmäisiin tulevaisuuden projektioihin. Suurin osa 
tästä valtaisasta tekstimassasta on sittemmin vaipunut uno-
duksen yöhön.

Muutoksen rajat

Vaikka Mercier tiedostikin lineaarisen, prosessuaalisen ajan 
merkityksen maanpäällisen utopian toteuttajana, sisällöllisesti 
hänen luomansa tulevaisuuden ihanneyhteiskunta näyttäytyy 
niin poliittisilta, sosiaalisilta kuin taloudellisiltakin raken-
teiltaan yhtä paikalleen jämähtäneeltä kuin edeltäneiden vuo-
sisatojen paikkautopioiden staattiset paratiisikuvatkin. Lukija, 
joka odottaa kohtaavansa vuoden "!!# Pariisista tieteellis-tek-
nistä edistystä, interplanetaarista matkailua tai muita fantas-
tisia keksintöjä, joutuu pettymään. Ihmisen moraalinen täy-
dellistyminen on teknologian voittokulkua keskeisempi arvo, 
ja kokeellisen tieteen sekä teleskoopin kaltaisten tieteellisten 
innovaatioiden ainoa tehtävä on palvella henkisiä päämääriä 
laajentamalla inhimillisen ymmärryskyvyn rajoja Jumalan tar-
koitusperien suhteen. Mercier´n ihannekansalaiset siirtyvätkin 
mieluummin jalan paikasta toiseen tai taittavat merimatkat 
soutaen kuin hyödyntävät edes $%##-luvun eurooppalaisten 
käytössä olleita teknisiä apuvälineitä. Tulevaisuuden Ranska 
lepää vahvalla agraarisella perustalla, mikä näkyy maanvilje-
lyksen korottamisena tärkeimmäksi elinkeinoksi. Myös naisen 
aseman Mercier kuvailee mitä takapajuisimmaksi; vuoden 
"!!# yhteiskuntaa hallitsee patriarkaatin varjo, jonka alla 
naiset elävät totaalisesti aviomiestensä käskyvallan alla ja julki-
suudesta pois suljettuina. 

On myös sinänsä ironista, että kun aikamatkaaja vierailee 
vuoden "!!# kuninkaallisessa kirjastossa, hän löytää sen 
hyllyiltä kunniapaikalta $%##-luvun merkittävimpien fi lo-
sofi sten kirjailijoiden kuten Rousseaun, Montesquieun ja 
Buffot´n teoksia."" Vastaavasti tulevaisuuden teatterissa esi-
tetään $%##-luvun näytelmiä."* Mercier projisoi täten tulevai-
suuteen oman vuosisatansa valistusfi losofi en ihanteita, eikä 
hänellä näytä olleen kovinkaan kehittynyttä kapasiteettia sen 
kuvittelemiseen, että vuosisatojen kuluessa normien ja ihan-
teiden tasolla saattaisi tapahtua syvällisiä muutoksia. Mercier´n 
utopiaa lukeekin ennen kaikkea $%##-luvun ranskalaisen yh-
teiskunnan kriittisenä peilikuvana, ja esimerkiksi ranskalainen 
Alexandre Cioranescu pitää epätodennäköisenä, että Mercier 
edes oli kovinkaan kiinnostunut kaukaisen tulevaisuuden 
maailmasta. Cioranescun mielestä Mercier´llä ei ollut kykyä 
nähdä tulevaisuuteen, ja tämän kuvitelma vuodesta "!!# on 
nähtävä olemassaolevaa olotilaa kieltämättä edistyneempänä 
mutta viime kädessä kuitenkin $%##-luvun ranskalaisen yhteis-
kunnan representaationa."!

 Mercier´n tapa nähdä vuosi "!!# pelkkänä $%##-luvun 
valistuneiden aatteiden realisoitumisen näyttämönä heijastaa 
tämän ajallisen maailmankuvan rajoittuneisuutta, mikä peilaa 
ancien régimen vallitsevaa ilmapiiriä. Ranskalaisen valistuksen 
sisäänpäin lämpiävä egosentrismi perustui tietoisuudelle oman 
kulttuurin ja aikakauden ylivoimaisuudesta, mikä sai itseään 
sivistyneinä pitävät aikalaiset kuvittelemaan, että parhaimmil-
laankin tulevaisuus voisi tuoda tullessaan korkeintaan paran-
netun version nykyhetkestä. Monet fi losofeista uskoivat yh-
teiskunnallisella kehityksellä olevan lakipiste, jota olisi mahdo-
tonta ja jopa ei-toivottua ohittaa.") 

 Ajatus eurooppalaisen ja etenkin ranskalaisen sivilisaation 
etulyöntiasemasta loi pohjan myös Mercier´n varmuudelle 
siitä, että kaikista ympärillään näkemistään epäkohdista huoli-
matta hän oli etuoikeutettu saatuaan syntyä valistuneelle vuo-
sisadalle. Ensimmäisen tulevaisuusutopistin näkökulmasta kat-
sottuna valistuksen ihanteet tarjosivat yleispätevän ja muuttu-
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mattoman hyvän elämän mallin. L´An !""#:ssä onkin kyse 
globaalista utopiasta; taustalla vaikuttaa ajatus, että vähittäisen 
mutta vääjäämättömän edistyksen seurauksena koko maa-
pallo tulee lopulta muuttumaan yhdeksi suureksi universaa-
liksi utopiaksi, jossa Ranska säilyttää asemansa johtavana 
kansakuntana. Ihmiskunta on näin ollen ”tuomittu” edis-
tymään eräänlaisen näkymättömän käden pitäessä huolen siitä, 
että päämäärärationaalisen ”suuren suunnitelman” kokonais-
valtainen toteutuminen tapahtuu ennen pitkää, mutta lisäksi 
myös ihmisellä itsellään on merkittävä rooli edistyksen omala-
kisen prosessin tempon sääntelijänä. Monissa eri konteksteissa 
Mercier viittaa muun muassa kirjapainotaidon ja tiedonväli-
tyksen parantumiseen sekä fi losofi sten kirjailijoiden suureen 
merkitykseen edistyksen nopeuttajina. 

 Mercier´n teoksessaan avaama mahdollinen tulevaisuus, 

tai ”piilevien mahdollisuuksien mentaalinen kokeilu”,"$ kuten 
ranskalainen Raymond Ruyer on utopistisen pyrkimyksen 
yleisenä ilmiönä määritellyt, on täten tiukasti edistyksen teleo-
logiseen prosessiin sidottu. Tästä syystä kirjailija ei myöskään 
kykene tarjoamaan tyhjentävää selitystä sille, miten %&##-luvun 
kurjuudesta on lopultakin siirrytty tulevaisuuden hyveellisten 
kansalaisten kansoittamaan Ranskaan ja miten edistyksen eri 
vaiheet ovat seuranneet toistaan. Dramaattisen siirtymäprosessin 
kuvailun sijasta Mercier kiertää tämän vaikeasti ratkaistavan on-
gelman monien muiden utopiakirjailijoiden tavoin epämääräi-
sillä viittauksilla siihen, kuinka vuosisatojen kuluessa valistusfi -
losofi an hyvää tekevät vaikutukset ovat viimein kantaneet he-
delmää, mikä on mahdollistanut rauhanomaisen siirtymisen 

”olemisesta” ”ideaaliseen”. Väkivallan ja verenvuodatuksen tietä 
aikaansaatuja muutoksia Mercier sen sijaan ei hyväksynyt.
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 Innovatiivisuuden puutteestaan huolimatta - tai pitkälti 
juuri siitä johtuen - Mercier´n utopia täyttää kuitenkin paik-
kansa oman aikansa, ranskalaisen ancien régimen, oloja ana-
lysoivana kriittisenä dokumenttina havainnollisemmin kuin 
monet mielikuvituksellisempia näköaloja tavoittelevat kerto-
mukset tulevaisuudesta, jotka ovat jo ylittäneet niin pitkälti 
todellisen ja fantasian rajan, että se todellisuus, jota utopis-
tinen vastakuva on syntynyt heijastamaan, ei ole enää tunnis-
tettavissa. Lajityypin määritelmän mukaisesti utopioiden teh-
tävänähän on kummuta aina siitä sosiaalisesta todellisuudesta, 
joka ne on synnyttänyt, ja ne määrittyvät sen kriittisen po-
sition kautta, jonka ne ovat omaksuneet suhteessa vallitsevaan 
todellisuuteen."$ Puhdasta eskapismia, satuja tai subjektiivisen 
unimaailman tuotoksia ei tämän mukaisesti voida lukea uto-
pistisen ajattelun piiriin kuuluviksi. 

 Pohtiessaan kriittisesti mahdollisten maailmojen rajoja 
utopian keinoin Mercier tulee samalla problematisoineeksi 
monia ajattomia ja universaaleja kysymyksiä koskien ihmisen 
optimaalista suhdetta yhteiskuntaan, politiikkaan ja uskontoon, 
mistä syystä hänen luomansa kuvitelma vuodesta "!!# laa-
jenee yleispäteväksi analyysiksi maanpäällisen onnellisuuden 
ehdoista ja päämääristä. Tulevaisuusajattelun historiaan pe-
rehtynyt Fred L. Polak onkin oikeaanosuvasti todennut, 
että %$##-luvun valistuksen tuottamat utopiat ja tulevaisuus-
kuvat eivät etsineet vastauksia ainoastaan oman aikansa haas-
teisiin, vaan ne kyseenalaistivat myös olemassaolevan maail-
mankuvan legitimiteettiä tavalla, jolla on heijastusvaikutuksia 
vielä meidän aikanamme. "& 

Ihannekuva vai painajainen?

Lukemattomien paradoksiensa kautta Mercier avaa utopiansa 
sivuilla oven murrosajan yhteiskuntaan, jolle oli tyypillistä 
kaiken aikaa kärjistyvä ristiriita tradition ja innovaation, staat-
tisen ja dynaamisen maailmankuvan välillä. Taloudellisen ja 
poliittisen elämän organisoitumisessa Mercier´n tulevaisuuden 
Ranska paljastaa ristiriitaisimmat piirteensä, mikä näkyy kir-
jailijan tavassa saarnata egalitaarisen yhteiskunnan puolesta, 
mutta samassa hän jo saattaa korostaa jopa utopistisessa 
olotilassa vallitsevia taloudellisia eroja viittaamalla köyhiin, 
joita rikkaiden on autettava paternalistisen hyväntahtoisuuden 
hengessä! Vastaavasti Mercier´llä näyttää olleen vaikeuksia 
päättää, tunnustaako rojalismia vaiko kääntyä parlamenta-
rismin kannattajaksi. Ratkaisu on löytynyt kompromissista 
näiden kahden välillä: huolimatta tasavaltaisista sympatioistaan 
ja ihailustaan antiikin Rooman ja Spartan kansalaishyveitä 
kohtaan sekä siitä, että vuoden "!!# kansalaisia sitoo rousseau-
lainen yhteiskuntasopimus, Mercier´n kuvitteellista Ranskaa 
hallitsee kuningas Ludvig XXXIV. Monarkia – peräti perin-
nöllinen – on siis voimissaan jopa vuoden "!!# ihanneyhteis-
kunnassa, mutta kuninkaan valtaoikeuksia on rajoitettu laeilla. 
Mainitessaan, että tulevaisuuden kuningas ei epäröi kutsua 
hoviin tieteen ja taiteen parhaimmiston edustajia tarvitessaan 
neuvonantajien apua,"' Mercier rakentaa valistuksen ja des-
potismin liiton tavalla, joka on esiintynyt usein utopistisen 
ajattelun historiassa. ”Filosofi -prinssin” teemahan löytyy jo 
Platonilta, Morelta ja Tommaso Campanellalta tai esimer-
kiksi varhaisen valistuksen kirjailijan Fénelonin romaanista 
Les aventures de Télémaque (%('') sekä Marmontelin Bélisai-
resta (%$($).

 %$##-luvulle tyypillisen sosiaalisen sentimentalismin ja jär-
jenpalvonnan mukaisesti hyveen harjoittaminen on Mercier´n 
mallikansalaisten tärkein arvo. Kansalaiset, jotka ovat osallis-
tuneet muita aktiivisemmin yhteisönsä hyvinvoinnin edistä-
miseen uhraamalla omat henkilökohtaiset pyyteensä esimer-
kiksi tekemällä likaisia töitä tai ehkäisemällä ennalta jonkin uh-
kaavan vaaratilanteen, palkitaan hyveen näkyvällä symbolilla, 
kunnialla saada käyttää ”koruommeltua hattua”.)# Mercier 
tulee täten ennakoineeksi Ranskan vallankumouksen patrioot-
tisia ihanteita, nostaen samalla keskeiseksi teemaksi läpi utopis-
tisen ajattelun tradition kulkeneen ajatuksen, jonka mukaan 
ainoastaan yksilö, joka toimii koko yhteiskuntaa hyödyttävällä 
tavalla pyyteettömän altruismin hengessä, voi toimia moraali-
sesti oikeutetulla tavalla. Utopiakirjailijat ovat kautta aikojen 
nähneet kollektiivisen hyvinvoinnin identtisenä yksilöiden on-
nellisuuden kanssa, mikä on merkinnyt yleisen edun asetta-
mista yksilöiden henkilökohtaisen onnellisuuden edelle sekä 
oletusta, että yksilöiden onnellisuus seuraa automaattisena si-
vutuotteena ensin mainitusta.)% 

 Käytännössä tämä on kuitenkin useasti osoittautunut kes-
tämättömäksi hypoteesiksi, kuten anti-utopioiden autoritää-
riset mallit ovat monasti osoittaneet niin kutsutun ”onnelli-
suuden” muuttuessa hyveen rautahäkiksi, jonka sisällä kasvot-
tomat ja tahdottomat kansalaiset elävät kaikista yksilöllisistä 
haluistaan ja toiveistaan riisuttuina illusorisen vapauden van-
keina. Myös Mercier´n utopiassa äärimmilleen viety yhdenmu-
kaistaminen ja rationalisointi johtaa toisinaan pakkokeinoihin, 
joista ei puutu koomisiakaan piirteitä; tottelemattomia kansa-
laisia rangaistaan pakottamalla nämä käyttämään ”häpeänaa-
miota”, rikolliset merkitään ”Kainin merkillä” otsaan.)" Poik-
keavaksi leimaamiseen riittää yksilöllisten mielipiteiden ilmai-
seminen, ja sensuuriviranomaiset (erityisen hyveelliset kansa-
laiset) huolehtivat siitä, että kuuliaisten opetuslasten lauma 
pysyy koossa. Psyykkisen väkivallan käyttö muun muassa hä-
peällä stigmatisoinnin, aivopesun ja indoktrinaation muodossa 
tuntuu ennakoivan pikemminkin anti-utopioiden ankeita pai-
najaiskuvia kuin toista maanpäällistä Eedeniä.

 Esitykseni lopuksi jätänkin lukijan pohdittavaksi kysy-
myksen siitä, onko Mercier´n utopia vuodesta "!!# tulkittava 
suoraviivaisesti tekijänsä toiveiden peiliksi. Eikö yhtä hyvin 
voitaisi ajatella, että luodessaan staattisen ja paikoilleen jäh-
mettyneen kuvan tulevaisuuden metropolista, jossa individua-
listisille haluille ja tarpeille ei löydy sijaa, kirjailija halusi päin-
vastoin korostaa teleologisen edistyskäsityksen mielivaltaisia 
puolia, paljastaa utopistisen fi ktion keinoin ”valistuneen järjen” 
autoritaarisia ja yksilönvapaudelle vieraita näkökohtia? Ottaen 
huomioon Mercier´n tietoisen kriittisen asenteen suhteessa va-
listuksen päävirtauksiin tätäkään vaihtoehtoa, ts. halua luoda 
kuva anti-utopistisesta tulevaisuudesta positiivisen tulevaisuus-
kuvan sijasta, ei voida täysin sulkea pois. Aivan mahdoton 
ei ole myöskään se tulkinta, että luodessaan kuvitelman pi-
kemminkin uneliasta agraariyhteisöä kuin kiihkeäsykkeistä 
suurkaupunkia muistuttavasta tulevaisuuden Pariisista Mercier 
halusi herättää henkiin nostalgisen kuvan menneisyyden bu-
kolisesta idyllistä (vaikka esimerkiksi misogyynistä naiskäsi-
tystä ja orastavan naisemansipaation tukahduttamista tuskin 
voidaan ainakaan nykyajan (nais)lukijan perspektiivistä tarkas-
teltuna pitää pastoraalisena ihanteena). Näiden kiehtovien tul-
kintojen valossa Mercier ei ehkä ollutkaan niin huono pro-
feetta kuin useimmat hänen tuotantoonsa perehtyneet tutkijat 
ovat olleet taipuvaisia ajattelemaan. 
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