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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan toisen Tshetshenian sodan virallista venäläisretoriikkaa historian käytön, ns. historiapolitiikan kannalta. Tarkastelu
alkaa konfliktin kärjistymisestä alkusyksyllä 1999 ja se päättyy Venäjän presidentinvaaleihin maaliskuussa 2000. Aineisto koostuu Vladimir
Putinin ja Boris Jeltsinin sotaa koskevista lausunnoista sekä niiden tahojen lausunnoista, jotka erikseen nimettiin oikeutetuiksi antamaan
Tshetshenian tilanteesta virallisia ja ”oikeita” lausuntoja. Nämä olivat Putinin ja armeijan Tshetshenia-tiedottajat. Lisäksi tukena käytetään
Venäjän ulkoasiainministeriön MID:n julkilausumia ja hallituksen virallisen Tshetshenia-tiedotuskeskuksen Rosinformtsentrin tuottamia
taustamateriaaleja.
Aineistoa tarkastellaan soveltaen retoriikantutkimuksen menetelmiä, erityisesti Chaîm Perelmanin analyysimallia. Tuloksia peilataan
sotaretoriikan tutkijan Riikka Kuusiston tekemiin analyyseihin länsivaltojen retoriikasta aikamme ”uudentyyppisten sotien” – kuten vuonna 2001
alkaneen Afganistanin sodan – yhteydessä.
Tutkimuksessa käy ilmi, että retoriikan takana vaikuttaa laaja tulkinta tshetsheenien ja venäläisten välisestä pitkästä yhteisestä historiasta, joka
on ollut ainakin kahden sadan vuoden mittainen konfliktien sarja. Tärkein yhteisen historian traumaattinen jakso sekä venäläisille että
tshetsheeneille on 1800-luvun Kaukasian sota. Eksplisiittisesti siitä ei retoriikassa paljon puhuta, mutta Rosinformtsentrin taustajulkaisujen
avulla siitä on mahdollista muodostaa kokonaiskuva. Suoraankin historiaan kyllä viitataan retoriikassa, esimerkiksi rinnastettaessa tshetsheenit
natseihin. Näitä suoria viittauksia on kuitenkin odottamattoman vähän. Tshetsheenien erittäin traumaattiset kokemukset esim. Stalinin aikana
jätetään huomiotta.
Kaikkein selvin historian käytön tapa retoriikassa on konfliktin esittäminen täysin irrallaan taustastaan, "epähistoriallisena". Näin vihollinen
voidaan esittää yksiselitteisesti "pahana" ja hänen motiivinsa "väärinä".
Lisäksi työssä pohditaan sitä, miksi tshetsheenit viholliseksi leimaava retoriikka näyttäisi olevan venäläiselle yleisölle perustavanlaatuisesti
uskottavaa. Tätä selvitetään peilaamalla retoriikkaa venäläiseen kulttuuritraditioon, erityisesti kirjallisuuteen, ja siihen perustuvaan venäläisten
kollektiiviseen muistoon tshetsheeneistä. Tshetsheenien rooli venäläisessä kulttuurissa ja diskurssissa ei ole muuttunut ratkaisevasti viimeisten
lähes 200 vuoden aikana.
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