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JP Koskinen: Luciferin oppipojat

Koskinen ja
kolmastoista kyborgi
271.+8715+5#6##5+66'0Suomessakin oli tavallista, että kirjankustantajat jakoivat uuden romaanin
julkistustilaisuuksissa ensimmäistä painoarkkia eli
32 sivua tekstinäytteinä. Ainakin WSOY näyttää
nyt elvyttäneen tuon vanhan tavan: messuilta tarttui
mukaan kansiarkin plus sivut 59—64 sisältänyt
lukunäyte kirjasta, joka ilmestyisi 10.8.2016.
Hämeenlinnalainen Juha-Pekka Koskinen on tähän
mennessä ilmestyneiden kymmenen romaanin, kahdeksan nuortenkirjan ja kahden novellikokoelman
perusteella osoittanut olevansa hyvin monipuolinen
kirjoittaja vertautuen jopa Mika Waltariin: teemastot
vaihtelevat historiallisista ja uskonnollisista aiheista
lähihistoriaan ja rikosromaaneihin. Viimeisin teos
sijoittuu aivan uuteen genreen: Luciferin oppipojat
on täysiverinen science fiction –tarina.
Tieteiskirjallisuuden maailma ja sen suurelta osin jo
liiankin tutut kliseet kuten teleportaatio, maankaltaisten planeettojen asuttaminen, valoa nopeampi
matkustaminen ja kyborgit ovat kuitenkin tarpeen
vain sen juonikuvion mahdollistamiseksi, että
tähtienvälisen matkustusajan lyhenemisen ansiosta
kaukaisen siirtokunnan perustamiseen osallistunut
astronautti pystyisi osallistumaan myös samalla planeetalla myöhemmin ilmenneen kyborgien kapinan
kukistamiseen.
Uudet keksinnöt ovat tietenkin tarvinneet syntyäkseen uutta tiedettä: sekä uusdarwinismi että uushenkisyys ovat lopulta korvautuneet astronauttiluoja-ajatuksella, ja persoonallisuudeltaan kovin ristiriitaisen
päähenkilön väitetäänkin ”tappaneen Jumalan”.
Minä-muodossa kertova päähenkilö tietää lajimme
alkuperästä ja ihmiskunnan alkukodista enemmän
kuin on suostunut paljastamaan. Pelastusretkikunnassa on kuitenkin mukana kapinallisia luopioita

omine pyrkimyksineen sekä
ainakin yksi ylimääräinen
olento…
Raamatullisen nimistön
viljelystä huolimatta teos
ei — onneksi? — yritä pureutua kovin syvällisesti
uskonnolliseen symboliikkaan: kirjan otsikkokin
viittaa lopulta vain käytettävän avaruuskulkuneuvon
nimeen. Ihmisrodun erityispiirre, ns. vapaa tahto
pohdiskeluttaa: onko se aina pyrkimystä hyvään,
vai ainoastaan mahdollisuus pystyä pahaan? Entä
missä vaiheessa älykkäille ja oppimiskykyisille, mutta
pelkiksi työkaluiksi ja orjatyövoimaksi valmistetuille
kyborgeille pitäisi sallia ihmisoikeudet?
Perusrakenteeltaan kirja on lähinnä trilleri, jossa
lukijaa koukutetaan jatkuvasti uusien paljastusten ja
juonenkäänteiden avulla alkaen menomatkan klaustrofobiasta ja paranoiasta, joka pahenee miehistön ja
salaperäisen matkustajan salaisuuksia selvitettäessä.
Suljetun tilan mysteeri on tuttu jo Agatha Christieltä
sekä Ridley Scottin Alien — kahdeksas matkustaja –
ohjauksesta, joka itse tekstissäkin klassikkoelokuvaksi
mainitaan.
Koskinen osoittaa hallitsevansa tämänkin tyylin ammattikirjailijan ottein: tieteisjännärinä teos onnistuu
kohtuullisesti, kerronta on enimmäkseen sujuvaa,
eikä loppuratkaisukaan ole täysin ennalta-arvattava.
Kaltaisilleni sci-fi-puristeille teos ei kuitenkaan tarjoa
niin merkittävästi uusia ideoita, että se kokonaisuutena nousisi kovin paljon tämän yhä laadukkaammaksi kirjallisuuden lajiksi kehittyneen genren
keskitason yläpuolelle. 
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