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Koomiset dystopiat 1800-luvun lopun wieniläisissä pilalehdissä 

Satiirin ja utopistisen kirjallisuuden traditiot olivat voimakkaasti kytkeytyneitä toisiinsa 1800-luvulla. 
Tulevaisuus herätti uudenlaista kiinnostusta aikakaudella, jolloin yhteiskuntarakenteet muuttuivat 
radikaalisti ja muotoutumassa olevat modernit poliittiset puolueet esittivät erilaisia näkemyksiä siitä, miten 
yhteiskuntaa tulisi kehittää. Samaan aikaan edistysusko ja nopea teknologinen kehitys innoittivat muun 
muassa kirjailijoita. Esimerkiksi Jules Verneä luettiin saksankielisessä Euroopassa paljon ja hänen tarinansa 
innoittivat varhaista saksalaista ja itävaltalaista science fiction -kirjallisuutta. Tulevaisuuden pohtimisesta 
muodostui myös yhteiskunnallisen satiirin keskeinen piirre. Tulevaisuuden perspektiivistä kommentoitiin 
omaa aikaa ja pyrittiin ottamaan kantaa sen epäkohtiin, kuten itävaltalainen Bertha von Suttner (1843-
1914) teki kirjassaan Das Maschinenzeitalter : Zukunftsvorlesungen über unsere Zeit (1889). 

Tämä esitelmä käsittelee sitä, miten Wienissä ilmestyneissä pilalehdissä käsiteltiin tulevaisuutta huumorin 
ja ironian keinoin vuosien 1857 ja 1890 välillä. Tuona aikana Wienissä tehtiin suuri kaupunkiuudistus, joka 
muutti vanhaa kaupunkirakennetta ja suuntasi kaupunkilaisten ajatukset tulevaisuuteen. Wienin kolmessa 
suosituimmassa pilalehdessä, Der Floh, Figaro ja Kikeriki, julkaistiin erilaisia tulevaisuuden uutisia, joissa 
kuvattiin kaupungin elämää esimerkiksi 2000- ja 3000-luvuilla. Samaan aikaan pilakuvissa kommentoitiin 
oman ajan ilmiöitä esittelemällä koomisia visioita siitä, mihin nykyajan muutokset tulisivat vielä johtamaan. 
Utopioiden sijaan tulevaisuuden visiot olivat useimmiten dystopioita, joissa tulevaisuus on muuttunut 
huonommaksi kuin nykyaika. Tämä esitelmä tarkastelee näitä koomisia dystopioita, joissa kuvattiin Wienin 
tuhoutumista ja rappiota tulevaisuudessa. Samaan aikaan kun voimakkaasti kasvavaa kaupunkia 
uudistettiin moderniksi metropoliksi ja Wienissä järjestettiin maailmannäyttely vuonna 1873, 
kaupunkilaiset nauttivat huumorista, jossa tuleva suurkaupunki oli raunioina. Analysoimalla digitoitua 
lähdemateriaalia, pyrin osoittamaan että huumori ja satiiri avaavat kiinnostavan näkökulman itävaltalaisen 
porvariston kokemukseen omasta ajastaan ja sen ristiriidoista. Huumorin keinoin ei vain pyritty luomaan 
parempaa tulevaisuutta, vaan myös käsiteltiin siihen liittyneitä pelkoja ja ahdistusta. 
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Zacharias Topelius utopi och framtidsvision - Simeon Levis resa till Finland år 5870 efter 
världens skapelse, eller enligt kristen tideräkning år 1900  

Författare, poet och tidningsman Zacharias Topelius (1818-1898), Kejserliga Alexanders 
universitets (Helsingfors universitet) e.o. professor i finsk historia skrev i 40-års ålder en 
visionär text som han publicerade 1860 i Helsingfors tidningar vars redaktör han var sedan 
1841. Berättelsen ”Simeon Lewis resa till Finland år 5,870 efter werldens skapelse, efter de 
kristnes tideräkning det 1,900: de” utkom i femton delar från mars till november med en 
sommarpaus. Texten som närmast är en framtidsvision och en utopi ger en inblick i ett 
framtidens samhälle i form av en brevsamling. Intrigen berättar om en utländsk engelsk och 
judisk agents resa i Finland som han företog för huset Rothschild i London. Som uppgift hade 
han att överblicka landets dåvarande tillgångar för ett statslån eller annan för huset 
Rothschild lönande affär. Resan som går från London till Göteborg, Stockholm, Piteå och 
Alexandria, en tilltänkt stad i Finland, företar Simeon Levis med olika caloric-fordon som har 
varmluft som drivkraft. I sina detaljrika brev, som bildar en diger historisk källa, beskriver 
Simeon Levis hur till kostnaden billiga varmluftvagnar som går på vanliga vägar är mer 
betydande en den åldriga till anläggningen kostsamma järnvägen. Varmluftsmotorn var då 
texten skrevs uppfunnen av John Ericsson (1803-1889) på 1830-talet, likväl ång- och elbilen. 
Varmluftsmotordrivna fordon slog inte igenom, och i slutet av 1800-talet utvecklades 
automobilen med den diesel eller bensindrivna brännmotorn, som blev 1900-talets 
motorfordon. Idag på 2000-talet kan vi gärna förlikna utveckling av varmluftfordon med 
elbilar, då utveckling av elbilen igen är aktuellt.  

Zacharias Topelius hade då han skrev texten rest i Finland och Sverige samt Europa var han 
1856 gjorde en längre resa på järnväg till Paris. I Finland var järnvägen Helsingfors-
Tavastehus under byggnad sedan 1858, den stod färdig 1862. Resan från Helsingfors till sitt 
barndomshem i Nykarleby kunde han och familjen sedan göra på järnväg kombinerat med 
ångbåt och hästskjuts. Detta förkortade betydligt resan som tidigare gjorts med häst och 
resevagn, vilket var mödosamt och krävde övernattning på gästgiverier. 

Professor Zacharias Topelius hade utöver sitt konstnärliga litterära intresse (han var medlem 
i SLS och SKS) även intresse för seklet 1800 tekniska innovationer, han reste i Finland, 
Skandinavien, Ryssland och Europa, tog del av den senaste utvecklingen och han hade 
betydande kontakter till industri- och finansvärlden.  

Texten finns digitalt i SLS:s databas Zacharias Topelius skrifter. 



1800-luku ja tulevaisuus 

 

Muinaistutkijan tulevaisuus  
 

Yksi 1800-luvun puolivälin porvariskomedian suuria suosikkeja oli 
tukholmalaisen August Blanchen komedia ”1846 och 1946”, jonka 
päähenkilö on merkittävä muinaistutkija Bautastenius. Tämä saa tilaisuuden 
herätä syväjäädytyksestä henkiin 100 vuoden kuluttua, todetakseen että….  

Kaksinäytöksinen näytelmä kuului pitkään teatteriseurueiden ohjelmistoon. 
Vuosilukua aina hieman korjattiin, merkittävä päivitys tapahtui, kun 
näytelmän suomennos julkaistiin, silloin nimi oli jo muodossa ”1868 ja 1968”.  

Tarkastelen näytelmän taustaa, asemaa, viitekehystä ja esityshistoriaa kysyen, 
mitä aspekteja 1800-luvun puolivälin porvaristo tulevaisuuteen projisoi, ja 
missä määrin – kuten tulevaisuusprojektiot yleensä – ne olivatkin projektiota 
nykyhetken kokemuksista.   
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