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Kuva: Jyväskylän yliopisto

A K AT E M I A ,  U KR A I N A N  S OTA

Kylm� sota oso�tt� kulttuur�yhteyks�en merk�tyksen
total�tar�sm�n vastustam�sessa – s�ks� Ven���n pakotteet
tul�s� ra�ata pol�t��kan �a talouden p��r��n
Ven���n hy�kk�ys Ukra�naan on k��hdytt�nyt vuonna 2014 alkane�ta puhe�ta uudesta
kylm�st� sodasta. L�nnen �a Ven���n nyky�nen vastakka�nasettelu mu�stuttaa kylm��
sotaa, mutta s��n� on my�s merk�tt�v�� ero�a. Kylm�n sodan kokemukset oso�ttavat,
ett� kulttuur�suhteet Ven����n l�s��v�t �hm�sten ymm�rryst� sodan todell�sesta
luonteesta �a tukevat hall�nnonvasta�sta oppos�t�ota, k�r�o�ttaa Ven���n h�stor�an
dosentt� S�mo M�kkonen. VAPAA LUKUOIKEUS

Simo Mikkonen Jyväskylän yliopisto 5.4 .  8 :12

Yliopistotutkija Simo Mikkosen mukaan kulttuurisuhteiden ylläpitäminen Putinin Venäjään voi lyhentää
nykyisen hallinnon elinikää.

Kylmän sodan tutk�mus vo� auttaa ymmärtämään Venä�än �a lännen kasvavaa
vastakka�nasettelua, mutta kylmästä sodasta puhum�nen vo� �ohtaa myös
harhaan. Venä�ä e� ole Neuvostol��tto, va�kka Put�n�n läh�p��r� ha�ka�leek�n
menetetyn suurvalta-a�an perään. Venä�ä rakentuu tyyst�n to�senla�selle
aatteell�selle poh�alle ku�n Neuvostol��tto. 

https://www.mustread.fi/kategoria/akatemia/
https://www.mustread.fi/kategoria/ukrainan-sota/
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Kylmänä sotana tunnettu läns�ma�den �a Neuvostol��ton vastakka�nasettelu
perustu� �a s�tä ylläp�t� kaks� vastakka�sta �deolog�aa. Neuvostol��tto ol� rakennettu
kommun�st�sen �deolog�an �a sen lev�ttäm�sen varaan. Neuvostol��ton
per�mmä�senä tavo�tteena ol� saada a�kaan maa�lmanvallankumous �a sen to�m�a
oh�anneet mot��v�t k�erty�vät tämän tavo�tteen ympär�lle. 

Neuvostol��tossa ka�ken to�m�nnan p�t� olla �deolog�sest� perusteltav�ssa. Ideolog�a
myös oh�as� to�m�ntaa s�ten, että saman �deolog�an �akavat valt�ot, organ�saat�ot �a
ryhmät ol�vat er�ty�sasemassa to�m�nnan suunn�ttelussa. Läns�ma�den kanssa
muuto�n varova�nen Neuvostol��tto käytt� use�n kommun�ste�a �a vasemm�stola�s�a
�är�estö�ä tavo�tte�densa saavuttam�seen. 

Autor�t��r�syys e� tar�oa arvo�a

Neuvostol��ton �deolog�a vetos� er�ty�sest� köyh��n, sorrettu�h�n �a n��h�n, �otka
halus�vat tasa-arvo�sempaa yhte�skuntaa. Venä�än tapauksessa nä�n e� ole. Maan
to�m�nta perustuu valtapol�t��kkaan, Venä�än �ohtav�en ryhm�en etu�en a�am�seen
�a näkemykseen, �onka mukaan kansa�nväl�set suhteet ovat lopulta
nollasummapel�ä, �ossa va�n vahv�mmat pär�äävät.

Venä�ä on autor�täär�nen yhte�skunta, mutta autor�täär�syys e� ole �deolog�a, e�kä
se tar�oa arvo�a, �otka ol�s�vat va�htoehto demokrat�alle. Juur� tästä syystä
autor�täär�s�lle yhte�skunn�lle, kuten Put�n�n Venä�älle, on tärkeää sä�lyttää
demokrat�an �a vapaan t�edonväl�tyksen �lluus�o. To�m�nnan täytyy näyttää s�ltä,
että maan �ohto a�aa kansan etua. 

Put�n�n Venä�ä rakentuu vahvast� venälä�sen patr�ot�sm�n �a s�tä palvelevan
popul�st�sen konservat�sm�n ympär�lle. Se kokee ta�stelevansa muun muassa
l�beral�sm�a, mon�kulttuur�suutta sekä seksuaal�vähemm�stö�en o�keuks�a
vastaan, �o�ta se p�tää läns�ma�den rapp�ota �lmentäv�nä läns�ma�s�na arvo�na.

Tästä syystä Put�n on myös tullut n��n hyv�n to�meen läns�ma�den
o�ke�stopopul�st�en kanssa. Ennen ka�kkea Put�n ku�tenk�n pyrk�� vetoamaan
venälä�s��n, e� va�n Venä�ällä, vaan myös sen läh�alue�lla. V�est� näyttää ku�tenk�n
vetoavan huonost�. Edes Venä�ään lähtökohta�sen pos�t��v�sest� suhtautuva
venä�änk�el�nen väestö e� koe tarvetta tulla Venä�än sot�la�den vapauttam�ks�.

Med�atodell�suuks�en �akautum�nen

Keske�nen yhtymäkohta kylmän sodan vuos��n löytyy med�aympär�stöstä. Put�n�n
läh�p��r�n keske�senä pyrk�myksenä on er�stää Venä�ä muusta maa�lmasta, �a
luoda kupla, �oka elää omassa t�edonväl�tyksen todell�suudessa �a on
mahdoll�s�mman �mmuun� ulkomaa�lman va�kutukselle.  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03468755.2019.1632738
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Venä�ä mu�stuttaa enenevässä määr�n Neuvostol��ttoa, �ossa med�at ol�vat valt�on
t�ukassa kontroll�ssa. Kuluneen vuos�tuhannen a�kana Venä�än valt�o on tuhonnut
vapaan t�edonväl�tyksen �a ottanut ka�kk� keske�set med�at kontroll��nsa. Venä�än
valt�on ongelmana ovat enää läh�nnä ulkoma�set to�m��at sekä sos�aal�nen med�a,
s�llä n��den kautta Venä�älle lev�ää Kreml�n näkökulmasta epäm�ellyttävää t�etoa,
�oka saatta�s� haastaa sen kansala�s�lleen syöttämän narrat��v�n. 

Verkottuneessa maa�lmassa nä�den kanav�en h�l�entäm�nen on ollut er�ttä�n
va�keaa. Yl� kaks� vuotta �atkunut koronapandem�a ra�o�tt� venälä�sten yhteyks�ä
ulkomaa�lmaan, mutta vasta Venä�än hyökkäys Ukra�naan on mahdoll�stanut
sos�aal�sen med�an �a ulkoma�sten med�o�den to�m�nnan vo�makkaan
ra�o�ttam�sen. T�lanne alkaa selväst� mu�stuttaa kylmää sotaa, �ollo�n
med�atodell�suus ol� vo�makkaan kaht�a�akautunut. 

Er�stetty �a valt�on kontrollo�ma med�atodell�suus on keske�nen väl�ne
läns�vasta�sen �a venälä�s-patr�oott�sen �lmap��r�n luom�sessa. Venä�ällä on �o
vuos�a rakennettu omaa tulk�ntaa maa�lmanpol�t��kasta, h�stor�asta �a
naapur�ma�den keh�tyksestä. 

To�m�nta on k��htynyt Put�n�n kolmannen pres�dentt�kauden alusta vuodesta
2012 alkaen. Hyvä es�merkk� on vuonna 2012 perustettu Venä�än
sotah�stor�all�nen yhd�stys, �olla on ollut keske�nen asema Put�n�n
h�stor�akäs�tyksen toteuttam�sessa �a lev�ttäm�sessä. Seuran perusta�a �a �ohta�a
on Put�n�n työtover�, s�llo�nen kulttuur�m�n�ster� Vlad�m�r Med�nsk�. 

Yl� 5 m�l�oonan euron vuos�bud�et�lla to�m�va seura �är�estää patr�oott�s�a nuorten
le�re�ä, pystyttää Venä�än sot�lash�stor�aa yl�stäv�ä mu�stomerkke�ä �a osall�stuu
koulu�en h�stor�anopetuksen muokkaam�sen. Valt�on med�akontroll� takaa s�lle
näkyvyyden, �oka t�eteell�seltä h�stor�antutk�mukselta evätään. 

Uus� rautaes�r�ppu?

Läns�ma�den �ntu�t��v�nen reakt�o hyökkäyssotaan Ukra�nassa on ollut katka�sta
ka�kk� yhteydet Venä�älle. Talouspakotteet ovat saaneet en�ten huom�o�ta, mutta
samalla on estetty venälä�sten t�edem�esten �a kulttuur�n edusta��en v�era�lut
länteen �a yhte�styö läns�ma�den kanssa. Tarko�tus on hyvä �a näennä�sest�
palvelee samaa tarko�tusta ku�n talouspakotte�den asettam�nen. 

Kulttuur�yhteyks�en katka�sem�nen on ku�tenk�n suuremp� ha�tta läns�ma�lle ku�n
Put�n�lle. Katka�semalla yhteydet er�stetään Venä�än älymystö, �ntell�gents�a, el�
�uur� ne henk�löt, �otka suhtautuvat Put�n��n kr��tt�s�mm�n �a �otka potent�aal�sest�
vo�vat va�kuttaa, lev�ttää t�etoa �a tuoda es��n läns�ma�sta näkökulmaa Venä�ällä.
Myös tässä yhteys kylmään sotaan on �lme�nen.

https://muse.jhu.edu/article/398245
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Kylmä sota hahmotetaan tyyp�ll�sest� rautaes�r�pun käs�tteen kautta. Ison-
Br�tann�an pääm�n�ster� W�nston Church�ll  käytt� vuoden 1946 puheessaan
käs�tettä rautaes�r�pusta, �oka �ako� Euroopan kahteen le�r��n �a est� nä�den väl�sen
vuorova�kutuksen. Käs�te on ku�tenk�n s��nä m�elessä harhaan�ohtava, että
Neuvostol��tto ol� ennen to�sta maa�lmansotaa pal�on er�styneemp� muusta
maa�lmasta ku�n sen �älkeen. 

Stal�n�n a�kana 1920-luvun lopulta läht�en Neuvostol��tto pyrk� er�stäytymään
ulkomaa�lmasta mahdoll�s�mman tehokkaast�. Valt�o ra�o�tt� �hm�sten
l��kkuvuutta, katka�s� he�dän yhteytensä ulkoma�s��n med�o�h�n, sensuro�
t�edonväl�tystä �a yr�tt� kasvattaa kansala�s�sta neuvostopatr�ootte�a.
Ulkomaa�lmasta luot��n v�ham�el�nen kuva �a Neuvostol��tosta s�v�styneen
maa�lman a�noa to�vo. Nä�tä tavo�tte�ta tuett��n h�stor�ank�r�o�tuksen, elokuv�en,
koord�no�dun t�edonväl�tyksen �a kontrollo�dun kasvatuksen avulla. 

Tämä to�m�nta �atku� myös to�sen maa�lmansodan �älkeen kylmän sodan
käynn�styttyä �a laa�en� kattamaan m�eh�tetyt alueet �tä�sessä Kesk�-Euroopassa.
T�ukka kaht�a�ako ku�tenk�n murtu� Stal�n�n kuoleman (1953) �älkeen. Er�ty�sest�
�tä�sen Kesk�-Euroopan maat, mutta myös Neuvostol��tto, ryhty�vät palauttamaan
yhteyks�ä länteen. 

To�m�nta ol� �deolog�sest� perusteltua, koska kulttuur�va�hdolla pyr�tt��n
oso�ttamaan neuvosto�är�estelmän yl�verta�suus n��n kulttuur�n, t�eteen ku�n
urhe�lunk�n saralla. Samalla �täblok�n maat ku�tenk�n avautu�vat myös
ulkopuol�selle va�kutte�lle. 

Kulttuur�va�hto rautaes�r�pun murta�ana

Läns�ma�lla men� a�kaa ymmärtää kulttuur�va�hdon laa�emp� merk�tys.
Kulttuur�va�hdolla e� ollut väl�ttöm�ä seurauks�a, mutta p�tkällä tähtä�mellä s�llä
ol� k��staton va�kutus Neuvostol��ton älymystön näkemyks��n �a asente�s��n.
Er�ty�sest� Yhdysvallat ol� aluks� varova�nen. Yhdysvalto�en hall�tus pelkäs�, että
osa v�era�l��o�sta ol�s� Neuvostol��ton lähettäm�ä vako�l��o�ta. P�an hyödyt
ku�tenk�n ymmärrett��n mahdoll�s�a ha�tto�a suuremm�ks�.

Kun läns�maat suostu�vat kulttuur�va�htoon �a neuvostol��ttola�s�a matkust�
länteen, nä�lle tar�outu� mahdoll�suus verrata Kreml�n he�lle syöttämää kuvaa
lännestä om��n hava�nto�h�nsa. Luonnoll�sten kohtaam�sten kautta saatu�a
hava�nto�a ol� va�keaa tor�ua lännen propagandana. Palattuaan Neuvostol��ttoon
kulttuur�elämän �a urhe�lun edusta�at �ako�vat kokemuks�aan eteenpä�n, va�kkak�n
harvo�n �ulk�sest�. 

https://kirjat.finlit.fi/sivu/tuote/te-olette-valloittaneet-meidat/2592560
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Kulttuur�va�hdolla, kuten op�skel��ava�hdolla, ta�te�l��av�era�lu�lla,
ystävyyskaupunk�kontakte�lla �a kansala�s�är�estö�en yhteyks�llä ol� merk�ttävä
va�kutus s��hen, että kylmä sota loppu�en lopuks� päätty� rauhanoma�sest�.
 Neuvostol��ton kansala�sten tyytymättömyys oman maansa taloudell�seen
t�lanteeseen e� ol�s� kasvanut n��n suureks�, elle� he�llä ol�s� ollut käs�tystä s��tä,
m�ten pahast� Neuvostol��tossa ol� �ääty �älkeen läns�ma�den el�ntasosta. 

Nykyt�lanteen näkem�nen kylmänä sotana �ohtaa helpost� a�atukseen Venä�än
er�stäm�sestä. Kulttuur�bo�kot�t �a täydell�nen er�stäm�nen palvelevat ku�tenk�n
ens�s��a�sest� Put�n�a �a tämän läh�p��r�ä, �otka vä�ttävät venälä�s�lle, että läns� on
v�holl�nen, �oka on �o p�tkään pyrk�nyt er�stämään Venä�än �a tavo�ttelee Venä�än
häv�tystä. 

Muutos l�htee Ven���n s�s�lt�

Tässä t�lanteessa pakotteet tul�s� suunnata ennen ka�kkea Put�n�n läh�p��r��n sekä
häntä avo�mest� tukevaan pol��tt�seen �a b�snesel��tt��n. Katka�semalla
taloudell�set �a pol��tt�set yhteydet oso�tamme, että nykyto�m�lla on seurauksensa.
Jos sen l�säks� katka�semme myös kulttuur�kontakt�t �a akateem�set yhteydet,
helpotamme Put�n�n työtä �a vah�ngo�tamme n��tä p��re�ä, �o�ssa Put�n�n vastustus
on vo�makka�nta. Tässä t�lanteessa t�edonkulkua �a henk�lötason yhteyks�ä tul�s�
ruokk�a ka�k�n mahdoll�s�n tavo�n.

On va�kea arv�o�da, m�ten Venä�än t�lanne keh�ttyy. Selvää ku�tenk�n on, että
muutoksen on lähdettävä Venä�än s�sältä käs�n. Tämä e� tarko�ta, ette�kö
muutosta vo�s� tukea myös ulkopuolelta p�tämällä yllä n��tä yhteyks�ä, �otka e�vät
auta Venä�ää taloudell�sest�, mutta tar�oavat Venä�än hauraalle
kansala�syhte�skunnalle �a älymystölle t�etoa lännestä. 

Tämän oso�ttaa myös kylmä sota, �ollo�n kulttuur�yhteyks�ä v�l�elt��n akt��v�sest�
pol�t��kasta huol�matta. Ukra�nan sodan r�ehuessa on na��v�a vaat�a venälä�s�ltä
ta�te�l��o�lta ta� akateem�ko�lta Put�n�n hall�nnon �ulk�sta tuom�tsem�sta ehtona
va�kkapa konserto�m�selle. Julk�nen tuom�tsem�nen �ohta�s� väh�ntään
sakkoranga�stuks��n, mahdoll�sest� vankeustuom�oon �a �oka tapauksessa
huomattav��n ongelm��n. Parha�mm�llaan yhteyks�en ylläp�täm�sellä saadaan
a�ka�seks� halkeam�a Put�n�n rakentamaan, näennä�sen va�keast� läpä�stävään
t�edonväl�tyksen muur��n.
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Kuva: 
J�väskylän yl�op�sto

S�mo M�kkonen

S�mo M�kkonen työskentelee yl�op�stotutk��ana Jyväskylän yl�op�stossa. Hän
on Venä�än h�stor�an dosentt�, �oka tutk�� er�ty�sest� kylmää sotaa,

Neuvostol��ttoa, sekä h�stor�an opp�m�sta �a opetusta.

Tämän s�sällön mahdoll�staa Jyväskylän yl�op�sto. 
Journal�st�nen päätösvalta on MustRead�n to�m�tuksella.
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