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Tiivistelmä: 

Tämän maisterintutkielman aiheena on Venäjän sotahistoriallisen seuran (RVIO) tuottamien 

patsaiden rooli Venäjän hallinnon harjoittamassa historiapolitiikassa, joka on kokenut uuden nousun 

2000-luvulla Vladimir Putinin valtakautena. Historiapoliittinen kenttä koostuu useasta näennäisesti 

riippumattomasta toimijasta, jotka kaikki kuitenkin ajavat hallinnon asettamia päämääriä ja ovat osa 

keskitettyä nk. historiapoliittista strategiaa. 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten seuran tuottamat historianarratiivit heijastelevat 

historiapoliittista strategiaa. Tutkimuskohteeksi on valittu seuran keskeinen toimintamuoto, patsaat 

ja muistomerkit, ja näiden tuottamat narratiivit. Tutkielman aineisto on RVIO:n toimintaa vuosina 

2012–2020 käsittelevän toimintaraportin patsaita käsittelevät osuus. Tutkielman metodi on 

narratiivinen analyysi. 

Keskittymällä RVIO:n itse tuottamaan aineistoon ilmenee mielenkiintoisella tavalla, miten seura itse 

suhtautuu omaan toimintaansa, ja minkälaista historiakuvaa se pyrkii tuottamaan. Samalla 

tutkielmassa kiinnitetään huomiota tämän historiakuvan sisäisiin ristiriitaisuuksiin, jotka ovat läsnä 

myös hallinnon historiapoliittisessa strategiassa. 

Analyysin perusteella aineistossa on tunnistettavissa kolme päänarratiivia: 1) Venäjän sivilisaation 

jatkuvuus 2) sankaruus 3) uhriasema. Päänarratiivien lisäksi tutkielmassa eritellään historian 

näennäisen demokratisoitumisen alajuoni, joka tukee päänarratiiveja. Näin RVIO:n tuottamat 

narratiivit heijastelevat Venäjän historiapoliittisen strategian tärkeimpiä piirteitä ja tutkielman 

johtopäätös on, että RVIO on osa tämän strategian toteutusta.
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1 Johdanto 

”Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta nykypäivän lapset ja yleensä kaikki kansalaiset olisivat ylpeitä siitä, että 

he ovat voittajien perillisiä, lapsenlapsia ja lastenlastenlapsia. [Jotta he] Tuntisivat maamme ja perheemme 

sankarit, jotta kaikki ymmärtäisivät, että tämä on osa elämäämme.” 

– Vladimir Putin1 

Edellä mainittu lainaus, joka komeilee Venäjän sotahistoriallisen seuran verkkosivuilla, kuvaa 

osuvasti erästä Venäjän poliittisen johdon keskeistä tavoitetta, myönteisen historiakuvan luomista. 

Historialla on erityisen henkilökohtainen merkitys Putinille, jonka johdolla Venäjä on uudella 

tarmolla ryhtynyt ajamaan aktiivista historiapolitiikkaa. Tällä historiapolitiikalla on sekä ulko- että 

sisäpoliittiset päämäärät ja omat selkeät vaikutukset Venäjän yhteiskuntaan, mikä tekee aiheesta 

tutkimisen arvoisen. 

Venäjän historiapolitiikkaan liittyy useita toimijoita, valtion elimiä sekä kansalaisjärjestöjä, joilla on 

tiiviit yhteydet Putinin lähipiiriin ja Venäjän poliittiseen johtoon. Eräs jälkimmäisen ryhmän 

edustajista on Venäjän sotahistoriallinen seura, RVIO 2 , jonka toiminta muodostaa tutkielmani 

aineiston. Seura on suuren kokonsa vuoksi keskeinen historiapoliittinen toimija3, ja siten sen tuottama 

aineisto osaltaan auttaa ymmärtämään Venäjän johdon poliittisia tarkoitusperiä. 

Tässä tutkielmassa valitsen lähtökohdakseni sen, että Venäjällä on selkeä, joskin ajoittain 

ristiriitainen, historiapoliittinen strategia, jolla on tunnistettavat päämäärät. Määrittelen 

historiapoliittisen strategian tarkemmin Käsitteet ja metodit -luvussa, ja tarkastelen sen kehittymistä 

Tausta-luvussa. Erittelen tämän strategian taustoja, menetelmiä ja päämääriä nojautuen lukuisiin 

aihetta käsitteleviin tutkimuksiin. Muodostettuani kattavan yleiskuvan Venäjän historiapolitiikasta 

tutkin, miten Venäjän sotahistoriallisen seuran tuottamat historialliset narratiivit heijastelevat tätä 

strategiaa. Soveltamani metodi on narratiivinen analyysi, jota käsittelen seuraavassa luvussa. 

Koska RVIO on tuottanut valtavasti erilaista aineistoa elokuvista museonäyttelyihin, paneudun vain 

yhteen sen toiminnan muodoista: patsaisiin ja muistomerkkeihin. Patsaat ovat 2000-luvulla Venäjällä 

kokeneet renessanssin: erään arvion mukaan uusia pystytetään joka kuukausi 10–15 kappaletta4. Ne 

 

1  RVIO:n verkkosivut. Российское военно-историческое общество. https://rvio.histrf.ru/ (katsottu 13.10.2021). 
2 Ven. Rossiskoje vojenno-istoritšeskoje obšestvo (Российское военно-историческое общество) 
3 Vuonna 2019 seuralla oli 12 000 maksavaa jäsentä ja aluetoimisto jokaisessa Venäjän 85 liittovaltiosubjektissa. Ks. 

Weiss-Wendt, A. 2020. Putin’s Russia and the Falsification of History: Reasserting Control over the Past. Bloomsbury 

Publishing, 56–57. 
4 Weiss-Wendt 2020, 149. 
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muodostavat myös merkittävän osan sotahistoriallisen seuran toiminnasta. Seuran toimesta vuosina 

2013–2020 niitä on pystytetty yli 350 kappaletta.5  Historiallisia edesmenneitä ihmisiä esittävillä 

patsailla on lisäksi poliittista painoarvoa: patsaisiin liittyvä symboliikka pyhittää myös sen 

pystyttäneen poliittisen järjestelmän. Täten patsaiden avulla on mahdollista rakentaa poliittista 

legitimiteettiä ja kansallista yhtenäisyyden tuntua6. Patsaiden tutkiminen on niiden suuren suosion ja 

symbolisen arvon vuoksi perusteltua. 

Keskityn niihin patsaisiin ja muistomerkkeihin, jotka on lueteltu seuran toimintaa vuosina 2013–2020 

käsittelevässä raportissa7, jonka patsaita käsittelevä osuus8  muodostaa tutkielmani aineiston. Raportti 

on aineistona hedelmällinen, sillä siihen on sisällytetty vain RVIO:n itse tärkeinä pitämät hankkeet. 

Raportissa näitä hankkeita on lisäksi kehystetty tekstillä ja kuvilla9. Tutkimuskysymysteni kannalta 

onkin olennaista, miten seura itse kehystää omaa toimintaansa, mitä merkityksiä se antaa patsailleen. 

Käsittelen raporttia tarkemmin Aineisto-luvussa. 

Myös seuran verkkosivuilla on esillä paljon patsashankkeita, mutta valitsin niiden sijaan raportin 

aineistokseni kahdesta syystä: 1) Raportissa patsaita käsittelevät tekstit ovat pääasiallisesti pidempiä 

ja sisältävät enemmän mielenkiintoista historiallista kontekstualisointia. Verkkosivut tyytyvät 

yleisesti vain lyhyesti kertomaan patsaiden pystyttämisen taustoista. 2) Verkkosivut ovat alttiita 

muokkaukselle ja niiden sisältö saattaa muuttua. Itse asiassa ne on päivitetty aivan viime aikoina ja 

ainakin niiden ulkoasu on muuttunut merkittävästi. Raportti julkaistiin vuoden 2021 alussa ja käytän 

aineistonani helmikuussa lataamaani versiota, joten en ota huomioon mahdollisia myöhempiä 

muokkauksia. 

Oma kiinnostukseni aihetta kohtaan heräsi, kun vuoden 2020 alussa vierailin Moskovassa, jossa 

kohtasin useita näyttäviä sota-aiheisia seinämaalauksia, jotka hallitsivat julkista tilaa. Pian opin, että 

niiden alullepanijalla RVIO:lla oli osansa myös monissa muissa muistomerkeissä. Toinen seuran 

aikaansaannos, johon kiinnitin heti huomiota, on mahtava Vladimir Suuren patsas aivan Kremlin ja 

 

5 Vertailun vuoksi seura ilmoittaa samalle ajanjaksolle kaikkien hankkeidensa lukumääräksi 5000. Ks. RVIO. 2021. 

Vuosiraportti ”Отчет о Деятельности 2013–2020”. 

https://rvio.histrf.ru/uploads/media/default/0001/82/19675b7f264ba3e5ae4b65ba544f192e4117cc21.pdf (katsottu 

18.2.2021), 36, 176. 
6  Klymenko, Lina. 2020. ”Choosing Mazepa Over Lenin: The Transformation of Monuments and Political Order in 

Post-Maidan Ukraine”. Europe-Asia studies 72(5), 817–18. 
7 RVIO 2021. 
8 jotakuinkin sivut 35–73, pois lukien lukuisat poikkeukset, ks. luku ”Aineisto”. 
9 Kehystyksellä tarkoitan aineistoni yhteydessä kuvia ja tekstiä, jotka on liitetty patsaita tai muita hankkeita käsitteleviin 

artikkeleihin. Kuvat on usein otettu patsaiden avajaistapahtumissa, ja niissä esiintyy itse patsaiden lisäksi muita 

avajaisiin osallistuneita. Tekstit ovat monipuolisempia ja niissä kerrotaan yleensä patsaan taustasta sekä sen kuvaaman 

henkilön historiallisesta merkityksestä. 
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Punaisen torin vieressä. Tästä alkoi vähittäinen tutustumiseni seuraan ja sen toimintaan, mikä lopulta 

kehittyi akateemiseksi tutkimusmielenkiinnoksi.  

1.1 Käsitteiden käytöstä 

Tutkielmassani viittaan jatkuvasti sellaisiin toimijoihin kuten Kreml, Putinin hallinto tai vain Venäjä. 

Käytän näitä ilmaisuja samassa merkityksessä, kun tarkoitan Venäjän poliittista johtoa. Venäjän johto 

on todellisuudessa paljon moninapaisempi ja -äänisempi kuin mitä muodolliset valtarakenteet antavat 

ymmärtää10 . Tarkoituksenani ei ole tarkastella lähemmin sen sisäisiä valtasuhteita. Tutkielmani 

kannalta Venäjän johto näyttäytyy yksittäisenä toimijana, jonka tuottamissa historianarratiiveissa on 

erotettavissa ristiriitaisuuksia. 

Samalla periaatteella käytän käsitettä historiapoliittinen strategia. Lähtökohtani yhtenäisen strategian 

olemassaolosta on näkökulma, jonka kautta lähestyn aihetta. Venäjän hallinnon tuottamien 

historianarratiivien kokonaisuus näyttäytyy lähemmässä tarkastelussa hajanaiselta. Tutkielmani ei 

keskity tällaiseen syväanalyysiin, vaan käsittelen historiapoliittista strategiaa yhtenä kokonaisuutena. 

Tämä mahdollistaa laajemman vertailun RVIO:n tuottamien narratiivien sekä historiapoliittisen 

strategian välillä. Lähestymistapani ei rajoita historiapoliittisen strategian sisäisten ristiriitaisuuksien 

tunnistamista. Ne ovat keskeisessä osassa tutkielmani analyysia. 

Olen joutunut tutkielmaani varten kääntämään venäjänkielisiä nimiä ja käsitteitä suomeksi. 

Lähtökohtaisesti kaikki käännökset ovat minun itse tekemiäni. Jossain tapauksissa ilmoitan myös 

alkuperäisen venäjänkielisen kirjoitusasun, jos se auttaa ymmärtämään sanan tarkoitettua merkitystä 

tai kääntäminen suomeksi muuten johtaa merkityssisältöjen häviämiseen. 

Venäjä on monikulttuurinen ja monikielinen valtio. Sen alueella asuu lähes kaksisataa 

vähemmistökansaa, joihin kuuluu melkein viidennes Venäjän väestöstä. Venäläinen poliittinen 

retoriikka usein korostaa kansakunnan jakamattomuutta. On silti tärkeää tehdä käsitteellinen ero 

etnisten (iso)venäläisten (russki), Venäjän valtion kansalaisten (rossijane) ja itse Venäjän valtiota 

(Rossija) kuvaavan adjektiivin (rossijski) välille. Etnonationalistiset tahot korostaessaan etnisten 

venäläisten roolia Venäjän valtiossa käyttävät russki-käsitettä, joka sulkee ulkopuolelleen muut 

etniset ja kielelliset ryhmät. Historiallisesti tärkeä on myös sana narod ”kansa”, joka alkuperäisessä 

1800-luvun alun asiayhteydessään tarkoitti venäläistä maalaisväestöä. 2000-luvun poliittisessa 

 

10  Gjerde, Kristian Lundby. 2015. ”The Use of History in Russia 2000–2011: The Kremlin and the Search for 

Consensus”. East European Politics 31(2), 151; Sakwa, Richard. 2012. The crisis of Russian democracy : the dual 

state, factionalism and the Medvedev succession. Cambridge: Cambridge University Press, x–xi. 
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retoriikassa sanaa narod on käytetty inklusiivisessa merkityksessä kuvaamaan koko Venäjän 

kansaa.11 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkielmani tutkimuskysymys on seuraavanlainen:  

Miten Venäjän sotahistoriallisen seuran tuottamat historialliset narratiivit heijastelevat Putinin 

Venäjän kansallista historiapoliittista strategiaa? 

Vastatakseni tutkimuskysymykseeni käsittelen myös seuraavia alakysymyksiä: 

Minkälainen on Venäjän historiapoliittinen strategia? 

Minkälaisia historiallisia narratiiveja sotahistoriallinen seura tuottaa? 

1.3 Aiempi tutkimus 

Venäjän historiapolitiikkaa on tutkittu varsin laajasti. Ehkä laajin viimeaikainen yleiskatsaus on 

Anton Weiss-Wendtin teos Putin’s Russia and the Falsification of History12. Weiss-Wendt käsittelee 

seikkakohtaisesti Putinin Venäjän historiapoliittisten käytäntöjen kehitystä 2000-luvun aikana. 

Erityisen huomion saa historiapolitiikan eri toimijat ja ilmentymät. Hänen tyylinsä on paatoksellinen 

ja teoksen tarkoituksena vaikuttaa olevan osoittaa Putinin hallinnon kieroutuneisuus; taustoittavia 

syy- ja seuraussuhteita Weiss-Wendt pohtii vain lyhyesti13 En ole löytänyt samankaltaista yksiin 

kansiin koottua ajankohtaista yleisselvitystä Venäjän historiapolitiikasta, joten nojaan Weiss-

Wendtin teokseen erityisesti tutkielmani taustoituksessa. 

Itsessään erittäin mielenkiintoinen, ja tutkielmani kannalta hyödyllinen, on Vera Laineen 

tutkimusartikkeli New Generation of Victors: Narrating the Nation in Russian Presidential Discourse, 

2012–2019 14 . Siinä Laine käsittelee Venäjän presidentin puheista ilmeneviä narratiiveja. Laine 

erittelee kolme vallitsevaa narratiivia: 1) monikansallisen kansakunnan narratiivi 2) voittoisan 

kansakunnan narratiivi ja 3) moraalisen kansakunnan narratiivi. Erittelemäni narratiivit, jotka 

esittelen aineiston analyysiluvussa Narratiivit, jakavat joitain piirteitä Veera Laineen tutkimuksen 

 

11  Hill, Fiona, ja Gaddy G. Clifford. 2013. Mr. Putin: operative in the Kremlin. Washington, D.C: Brookings Institution 

Press, 45–47, 65. 
12 Weiss-Wendt 2020. 
13 Weiss-Wendt vaikuttaa tunnistavan itsekin oman moralisoivan otteensa. Ks. Weiss-Wendt 2020, 255. 
14  Laine, Veera. 2020. ”New Generation of Victors: Narrating the Nation in Russian Presidential Discourse, 2012–

2019”. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization 28(4): 517–40. 
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tulosten kanssa: uskonnon rooli, historiallinen jatkuvuus, sodan merkitys jne. Kuitenkin Laineen 

artikkeli ja tämä tutkielma myös eroavat toisistaan merkittävästi. Erilaisen aineiston lisäksi Laine 

tarkastelee narratiiveja eri teoreettisista lähtökohdista, nationalismin, tai ”venäläisyyden”, 

näkökulmasta, eikä hänen narratiivinen viitekehyksensä täsmää omaani. Siten päällekkäisyyksistä 

huolimatta tutkielmiemme johtopäätöksiä ei voi pitää täysin samoina.15 

Muita tutkielmalleni keskeisiä tutkijoita ovat muun muassa Alexei Miller, joka on tutkinut Venäjän 

historiapolitiikan kehittymistä jo aivan 2000-luvun alusta saakka16, sekä Olga Malinova, joka samoin 

on kunnostautunut Putinin hallinnon historianarratiivien tutkimuksessa 17 . Viittaan Millerin ja 

Malinovan lisäksi lukuisten muiden aiheen tutkijoiden artikkeleihin ja laajempiin teoksiin tutkielmani 

luvuissa Tausta ja Toimijat, joissa rakennan yleiskuvaa Venäjän historiapoliittisesta strategiasta ja 

sen lukuisista toimijoista. 

Jos Venäjän historiapolitiikka kokonaisuutena on saanut osakseen paljon tutkimusmielenkiintoa, on 

sen sijaan RVIO yksittäisenä toimijana jäänyt vähemmälle huomiolle. Seuran toimintaa sivutaan 

esimerkiksi Weiss-Wendtin teoksessa  ̧ jossa se hahmotetaan yhdeksi toimijaksi historiapolitiikan 

kentällä18. Mistään en ole kuitenkaan vielä löytänyt systemaattista analyysiä RVIO:n toiminnasta 

suhteutettuna laajempaan historiapolitiikan kehykseen. Täten katson, että tutkimani aihe on vielä 

varsin kartoittamaton. 

 

15 Laine 2020, 517, 522, 529, 534-535. 
16 Ks. esim. Millerin artikkelit teoksessa Miller, Alexei, ja Maria Lipman. 2012. Convolutions of Historical Politics. 

New York: Central European University Press. 
17  Ks. esim. Malinova, Olga. 2018. ”Justification of the policy of the 2000s in the discourse of V.V. Putin and the 

formation of the myth of the ’dashing nineties’”. Political Science (RU) (3): 45–69;  

––. 2019. ”Constructing the “Usable Past”: the Evolution of the Official Historical Narrative in Post-Soviet Russia”. 

Teoksessa Bernsand, Niklas, ja Barbara Törnquist Plewa, toim. 2019. Cultural and political imaginaries in Putin’s 

Russia. Leiden: Brill, 85–104;  

––. 2020. ”Framing the Collective Memory of the 1990s as a Legitimation Tool for Putin’s Regime”. Problems of Post-

Communism. https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=mppc20 (katsottu 3.11.2020). 
18 Weiss-Wendt 2020, 55. 
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2 Käsitteet ja metodit 

Tässä luvussa käsittelen tutkielmani keskeisimpiä käsitteitä ja menetelmiä, joita hyödynnän aineistoni 

analysoimisessa. Käsitteistä oleellisin on historiapolitiikka, jota käsittelen seuraavaksi. Myös 

historiapolitiikan typologia tarjoaa joitain työkaluja aineiston tulkitsemiseen. Tämän jälkeen 

tarkastelen historiallisia narratiiveja ja tapoja hahmottaa niitä. Lopuksi lyhyesti kertaan erilaisia 

venäläisyyteen liittyviä käsitteitä. 

2.1 Historiapolitiikka – historian poliittinen käyttö 

Lyhyesti selitettynä käytän käsitettä historiapolitiikka historian poliittisen käytön merkityksessä. 

Tämä määritelmä ei ole kuitenkaan tarpeeksi perusteellinen, sillä kaikki historian käyttö on 

nähdäkseni ainakin jossain määrin poliittista, joten teen siitä seuraavaksi tarkemmin selkoa. 

Ensimmäiseksi käsittelen historiapolitiikan yleistä määritelmää ja suhdetta muihin historian 

muotoihin. Seuraavaksi kertaan lyhyesti sen kehityksen 1980-luvulta lähtien ja lopuksi erittelen eri 

tapoja käsitteellistää sen perusteita, menetelmiä ja motiiveja. 

2.1.1 Määritelmä 

Historiapolitiikalle löytyy useita rinnakkaisia määritelmiä, jotka painottavat hieman erilaisia asioita. 

Olen pyrkinyt luomaan usean eri tutkijan viitekehyksestä synteesin, joka olisi mahdollisimman 

käyttökelpoinen tämän tutkielman asiayhteydessä19. Olennaista on se, että historiapolitiikassa kyse 

on intentiosta ja tavoitehakuisesta toiminnasta. Vaikuttimet ja tavoitteet liittyvät joko ulko- tai 

sisäpolitiikkaan tai johonkin yleisen hyvän periaatteeseen. Historiapolitiikka ilmenee yleensä 

menneisyyden valikoivana muistamisena, mutta se on samaan aikaan valikoitua unohtamista tai 

vaientumista.20  

Katson, että historiapolitiikka on erotettavissa akateemisesta tutkimuksesta, joka toki voi itsessäänkin 

olla poliittista21. Historiapolitiikan menetelmiin kuuluukin muiden kilpailevien näkemysten tietoinen 

 

19 Nojaan erityisesti seuraaviin artikkeleihin: Miller, Alexei. 2012. ”The Turns of Russian Historical Politics, from 

Perestroika to 2011”. Teoksessa The Convolutions of Historical Politics, 253–78;  

Tilli, Jouni. 2009. ”Tiloja, linjauksia, retoriikkaa – historiapolitiikan ulottuvuuksia”. Historiallinen aikakauskirja 

107(3): 280–87;  

Torsti, Pilvi. 2008. ”Historiapolitiikkaa tutkimaan: Historian poliittisen käytön typologian kehittelyä”. Kasvatus & Aika 

2(2): 61–71. 
20 Tilli 2009, 281; Torsti 2008, 62. 
21 Miller tekee eron historian politisoitumisen (”politicization of history”) ja historiapolitiikan (”historical politics”) 

välille. Edellä mainittu on välttämätöntä, sillä tutkijat ovat aina osa poliittista yhteisöä ja saavat siitä vaikutteita 

tutkimukseensa. Ks. Miller, Alexei. 2011. ”Russia: Power and History”. Russian Social Science Review 52(3), 28–29. 
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vaientaminen poliittisin keinoin, kuten lainsäädännön tai painostuksen avulla. Toimeenpanevana 

tahona on yleensä poliittinen toimija, yksilö tai puolue. Tässä erotan näkemykseni niistä, joiden 

mukaan kaikki historiaan liittyvä toiminta voi olla historiapolitiikkaa. Historiapolitiikkaa esiintyy 

kuitenkin jossain muodossa monissa valtioissa, mutta hyvin eri tavoin ja eri suhteessa.22  

Historian tuottaminen on usein jossain määrin poliittista 23 . Historiapolitiikan erottaminen 

akateemisesta historian tuottamisesta tai sen muista rinnakkaiskäsitteistä on perusteltua 

käytännöllisistä syistä. Jos käsitettä soveltaa liian laajassa merkityksessä, sen käyttökelpoisuus 

vähenee. Haluan välttää liian problematisoimisen ja vertailun eri tapausten välillä. Olennaisinta on 

tunnistaa ilmiö juuri tutkielmani kohteen, Venäjän, kontekstissa. Vertailu muihin maihin on vaadittua 

vain siinä määrin, että osaan eritellä ilmiön keskeisimmät piirteet. 

Rinnakkaiskäsitteitä historiapolitiikalle ovat historiakulttuuri ja historiatietoisuus, jotka on myös 

hyvä määritellä, jotta näiden kolmen käsitteen rajapinnat selkiytyvät. Tilli määrittelee 

historiakulttuurin seuraavanlaisesti: ” historiakulttuuri rakentuu (…) kaikista historian esittämisen 

tasoista, joiden kautta ihmiset kohtaavat menneisyyden”. Se ilmenee kouriintuntuvasti kaikissa 

elämän rituaaleissa ja aineellisen kulttuurin osissa. Samalla se toimii tilana, jossa ihmiset rakentavat 

historiatietoisuuttaan, eli suhdettaan menneisyyteen ja tulevaan. Kolme historia-alkuista käsitettä 

toimivat rinta rinnan ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään, mutta niiden välille on silti tärkeää tehdä 

ero. 24 

2.1.2 Historiapolitiikan historia 

Historiapolitiikka käsitteenä syntyi 1980-luvun Länsi-Saksassa, jossa sitä käytettiin pejoratiivisesti 

kuvaamaan Helmut Kohlin ajamaa historiantulkintaa (saks. Geschichtspolitik). Hän pyrki 

muuttamaan Saksassa vallitsevaa historiadiskurssia, jonka pääpaino oli kuluneiden vuosikymmenten 

aikana ollut sotasyyllisyyden käsittelyssä. Kohlin yritystä muokata saksalaista patriotismia 

myönteisemmäksi arvosteltiin, sillä sen katsottiin olevan historiantulkinnan poliittista manipulointia. 

Käsite periytyi 2000-luvun alussa Puolaan, jossa se menetti kielteisen merkityksensä. Ryhmä 

 

22 Miller 2011, 35–36;  

––. 2012. ”Introduction. Historical Politics: Eastern European Convolutions in the 21st Century”. Teoksessa The 

Convolutions of Historical Politics, 2. 
23 Joskin on olemassa myös perusteltuja näkemyksiä, joiden mukaan on mahdollista erottaa akateeminen tutkimus 

politiikasta: vaikka vaikuttimet olisivat poliittisia, menetelmiä ja tuloksia on mahdollista arvioida täysin akateemisin 

perustein. Terence Ball puolustaa tätä näkemystä jokseenkin yksinkertaistaen: ”And that is simply because politics is 

not scholarship, nor scholarship politics. It seems to me a mistake (...) that all scholarship is somehow ’political’ or is 

itself politics practised by other means. That view demeans both politics and scholarship.” Ks. Ball, Terence. 2003. 

Reappraising Political Theory. Oxford: Oxford University Press, 24. 
24 Tilli 2009, 280. 
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oikeistolaisia historioitsijoita vaati Puolalle historiapolitiikkaa, joka korostaisi patrioottisia arvoja. 

Tästä käsite sekä käytäntö ovat levinneet muualle Itä-Eurooppaan ja ympäri maailmaa.25  

Useissa maissa on poliitikkoja tai puolueita, jotka pyrkivät vaikuttamaan historiantutkimukseen ja -

opetukseen. Yleensä tämä tapahtuu jonkin välineellisen tarkoituksen nimissä, kuten patrioottisuuden 

kasvattamisen. Ilmiönä se ei rajoitu Venäjälle tai entisen Neuvostoliiton alueelle. Olisi 

yksinkertaistavaa selittää ilmiötä Neuvostojärjestelmän perinnöllä, sillä alueen maiden välillä on 

historiapolitiikassa huomattavia eroavaisuuksia. Vakiintuneissa demokratioissa 

kansalaisyhteiskunnan toimijat ja historiantutkijat tapaavat vastustaa historiapolitiikkaa kärkkäästi, 

jolloin poliitikkojen on pakko alistua käsittelemään historiallisia kysymyksiä akateemisilla alustoilla 

historiantutkimuksen ehdoilla. Siten poliittiset näkemykset eivät pääse sanelemaan esimerkiksi 

koulukirjojen sisältöä.26 

2.1.3 Historiapolitiikan typologia 

Historiapolitiikan ideologiset perusteet nojaavat Millerin viitekehyksessä neljään 

perusolettamukseen, jotka yhdistävät erityisesti Itä-Euroopan valtioita:  

1) Historia ja muistaminen ovat jatkuvan kamppailun kohteita, johon osallistuu sekä ulkoisia 

että sisäisiä vihollisia. Täten historiantulkintaa ei voi jättää vain historiantutkijoiden 

varaan, vaan se vaatii poliittista ohjaamista.  

2) Historiapolitiikka on ”välttämätön paha”, sillä sitä harjoittavat kaikki, ja tästä seuraa, että 

sen harjoittaminen omassa maassa on oikeutettua. 

3) Historiantutkijoita sitoo velvoite puolustaa oman maansa historiaa vahingollisia tulkintoja 

vastaan. 

4) Historiapolitiikan oikeuttaa isänmaallisuuden vähäisyys, joka osaltaan johtuu koulun 

historiaopetuksen epäjohdonmukaisuudesta. Kouluopetuksen tulisi keskittyä kriittisen 

ajattelun sijaan korostamaan maansa historiallista sankari- ja uhriroolia, joka häivyttää 

kaikenlaisen kansallisen syyllisyyden.27 

 

25 Miller 2011, 32–33; 2012a, 1. 
26 Miller 2012a, 3, 5–6, 8–9; Torsti 2008, 62–63. 
27 Miller 2012a, 12–15. 
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Historiapoliittiset menetelmät Miller jakaa viiteen eri ryhmään:  

1) Erikoistuneiden historiainstituuttien perustaminen. Näiden rahoitus järjestetään usein 

julkisista varoista, mitä pyritään peittelemään. Lasken Venäjän sotahistoriallisen seuran 

kuuluvan tähän ryhmään. 

2) Poliittinen sekaantuminen joukkotiedotusvälineisiin. Tämä tarkoittaa kuitenkin vain 

harvoin suoraa sensuuria. 

3) Arkistojen avoimuuden rajoittaminen ja julkaistavien asiakirjojen manipulointi. 

4) Historiantutkijoiden työhön vaikuttaminen joko painostuksella tai valtion linjaa 

myötäileviä tutkijoita palkitsemalla. 

5) Koulukirjojen ja opetuksen sisältöön puuttuminen.28  

Historiapolitiikan motiivit jakautuvat Torstin analyysikehikossa kolmeen luokkaan, joilla kullakin on 

useita eri ilmentymismuotoja:  

1) Ulkopoliittiset motiivit sisältää valtioiden pyrkimykset parantaa suhteitaan muihin valtioihin, 

kunkin valtion omat ulkopoliittiset tavoitteet, poliittisen yhtenäisyyden korostamisen 

valtioryhmän kesken ja ulkopoliittisen suunnanmuutoksen perustelun. Koska tutkielmani 

keskittyy juuri historiapolitiikan kansallisiin ulottuvuuksiin, nämä jäävät vähemmälle 

huomiolle. 

2) Sisäpoliittiset motiivit on ulkopoliittisia moninaisempi ja tapauskohtaisempi. Tutkielmani 

kannalta olennaisimpia ovat historiallisten jatkuvuuksien tai toisaalta katkeamien 

korostaminen. Valikoiva historiallisen jatkuvuuden korostaminen on keskeinen osa Venäjän 

historiapoliittista strategiaa29. 

3) Universaalin hyvän motiivi perustuu yleisesti hyväksyttyinä pidettyihin perusarvoihin. Se on 

edellisiä motiiveja symbolisempi ja abstraktimpi. Tämä motiivi on näennäisesti yleinen 

Venäjän historiapolitiikassa, jossa perinteisiin arvoihin ja uskontoon vetoaminen on tavallista. 

Katson sen Venäjän asiayhteydessä olevan alisteinen sisäpoliittisille motiiveille: väestön 

vanhoillisiin osiin tukeutuminen on osa hallinnon strategiaa, jonka perimmäinen tarkoitus on 

vallan legitimoiminen ja kansallisen yhtenäisyyden säilyttäminen.30 

Edellä esitellyt historiapolitiikan ideologiset perusteet, menetelmät ja motivaatiot muodostavat 

viitekehyksen, jota sovellan aineistoni analysoimisessa. Perusteet ja menetelmät luovat pohjan 

 

28 Miller 2012a, 11–12. 
29 Ks. tutkielman sivut 30–31. 
30 Torsti 2008, 66–68. 
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tutkimani ilmiöiden sijoittamiseen laajempaan asiayhteyteen ja motivaatio auttaa niiden taustalla 

olevien intentioiden erittelemisessä. Kuten osoitan Tausta- ja Narratiivit-luvuissa, kuvaa tämä 

typologia Venäjän harjoittamaa historiapolitiikkaa pätevästi. Seuraavaksi käsittelen historiallisia 

narratiiveja ja niiden suhdetta historiapolitiikkaan. 

2.2 Historiallisten narratiivien analyysi 

Tutkielmani pääasiallinen metodi on narratiivinen analyysi. Tässä kappaleessa tarkastelen lyhyesti 

narratiivisen analyysin sisältöä ja tapaa, jolla sovellan sitä aineistoni analysoimisessa. Tutkielmani 

aineisto koostuu patsaista ja muistomerkeistä, jotka on esitelty RVIO:n toimintaraportissa 31 . 

Tavoitteenani on tunnistaa historiallisia narratiiveja, joita patsaat muodostavat. Otan myös huomioon 

tavan, jolla patsaita ja muistomerkkejä kehystetään, eli miten niitä kuvaillaan niihin liitetyissä kuvissa 

ja teksteissä. Oletukseni on, että nämä historialliset narratiivit ovat Venäjän sotahistoriallisen seuran 

tietoisesti tuottamia, ja siten niiden pohjalta seuran toimintaa voi tulkita laajemminkin. 

Narratiivilla tarkoitan tuotettua esitystä, jonka osien kesken vallitsee syy- ja seuraussuhde. Tämä ei 

edellytä kronologista järjestystä. Tarkastelemani historialliset narratiivit, tai lyhyemmin 

historianarratiivit, liittyvät menneisyyden tapahtumiin, mutta niillä on vahva kytkös nykyisyyteen. 

Niitä käytetään politiikassa välittämään menneisyyden kokemuksia sekä rakentamaan jatkumoa 

menneen ja nykyisen välille. Historiallisissa narratiiveissa on aina kyse joidenkin menneisyyden 

tapahtumien ja kokemuksien mielivaltaisesta korostamisesta, jolloin muut jäävät vähemmälle 

huomiolle. Siten yhtä olennaista kuin se, mitä narratiivit sisältävät, on mitä ne sulkevat pois.32 

Toisin kuin useat muut narratiiveja käsittelevät tutkimukset, tutkielmani narratiivit eivät koostu 

puheista tai puhtaasti kirjallisesta tuotoksesta. Joudun soveltamaan narratiivista analyysia 

tutkielmassani varsin luovasti. Kohtelen kutakin patsasta tai muistomerkkiä kahdessa suhteessa:  

1) Jokainen niistä on itsessään alanarratiivi; niihin sisältyy yksi tai useampi menneisyyden 

tapahtuma tai kokemus, johon liitetään merkityksiä ja mahdollisesti syy- tai seuraussuhteita. 

2) Patsaat ja muistomerkit yhdessä muodostavat yhden tai useamman ylänarratiivin, jotka 

koostuvat useamman historianarratiivin suhteesta toisiinsa. 

 

31 RVIO 2021. 
32 Chatterje-Doody, P. N. 2014. ”Harnessing history: Narratives, identity and perceptions of russia’s post-soviet role”. 

Politics 34(2), 121; Laine 2020, 521. 
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2.2.1 Historiapoliittinen strategia 

Narratiivien ja politiikan suhde ymmärretään olevan kiinteä, sillä erilaiset tarinat ovat tehokas keino 

välittää merkityksiä ja perusteluja. Pidän käsittelemiäni historiallisia narratiiveja läpeensä poliittisina, 

sillä ne ovat tietoisesti tuotettuja.33 Käytän käsitettä historiapoliittinen strategia kuvaamaan Venäjän 

hallinnon tietoisesti tuottamien historiallisten narratiivien kokonaisuutta, johon sisältyvät näiden 

luomiseksi sovelletut menetelmät sekä päämäärät. Nämä ilmenevät sekä julkilausutuissa poliittisissa 

kannanotoissa että käytännön toimissa, joihin Putinin hallinto on ryhtynyt. 

Tutkielmani lähtökohtana on se, että Venäjän hallinnolla on yhtenäinen historiapoliittinen strategia, 

joka ei ole täysin johdonmukainen. Tämä olettamus on ensisijaisesti näkökulma tai lähestymistapa, 

mutta sillä myös perustansa akateemisessa tutkimuksessa34. Käsittelen Venäjän strategian sisältöä 

tarkemmin tutkielman taustaluvussa. Tarkastelen, miten RVIO:n tuottamat historialliset narratiivit 

sopivat tähän laajempaan kokonaisuuteen ja mitä ne samalla paljastavat siitä. 

Käsittelen Venäjän historiapoliittista strategiaa kokonaisuutena enkä erittele sitä toteuttavia toimijoita 

enemmän kuin on tarpeen yleiskuvan rakentamiseksi. Historiapoliittisten toimijain kenttä on 

hajanaisempi kuin miltä se muodollisesti vaikuttaa. On vaikeaa eritellä tarkasti, mikä osa 

historiapoliittisista toimista on keskitetyn päätöksenteon ja suoran vallankäytön seurausta, ja mikä 

taas paikallisten toimijoiden omaa aloitteellisuutta.35  Tutkielmani lähtökohtien kannalta tällä ei ole 

suurta merkitystä.  

Kuten Weiss-Wendt osuvasti kuvaa, saattavat virkamiehet ja poliitikot toimia yhtä lailla suorien 

käskyjen alla tai ennakoiden olettamaansa poliittista tahtotilaa. Taustalla vaikuttaa halu ansaita 

etuuksia ylemmiltä tahoilta osoittamalla oma uskollisuus järjestelmää kohtaan. Tämä johtaa 

kilvoitteluun etenkin hierarkian alemmilla portailla.36 Venäjän poliittisessa järjestelmässä etuuksia 

suurempi kannustin voi olla pelko. Epäluotettavia alamaisia saattaa kohdata rankat sanktiot, jopa 

 

33  Fina, Anna De. 2017. ”Narrative analysis”. Teoksessa Forchtner, Bernhard, ja Ruth Wodak. 2017. The Routledge 

handbook of language and politics. Milton Park, Abingdon, Oxon ; Routledge, 233–46. 
34 Esimerkiksi Weiss-Wendt käyttää käsitettä ”historical establishment”. Käsite korostaa järjestelmän lukuisia 

yksittäisiä toimijoita, mutta samalla korostaa sen keskusjohtoisuutta, joten se on nähdäkseni varsin lähellä omaa 

viitekehystäni. Ks. Weiss-Wendt 2020, 252. 
35  Köllner, Tobias. 2019. ”Religious conservatism in post- Soviet Russia and its relation to politics”. Teoksessa Bluhm, 

Katharina, ja Mihai Varga, toim. 2019. New conservatives in Russia and East Central Europe. Abingdon, Oxon: 

Routledge, 246. 
36 Weiss-Wendt 2020, 253. 
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maanpako tai vankeusrangaistus. Nämä voivat koskea myös presidentin lähipiiriä. Putin on käyttänyt 

valikoivaa kriminalisointia työkalunaan aivan valtakautensa alusta saakka. 37  

Hallitsemattomuus ja ennakoimattomuus eivät ole historiapoliittisen strategian heikkous, vaan katson 

niiden olevan irrottamaton osa sitä. Putinin ja Venäjän poliittisen johdon ei tarvitse puuttua jokaiseen 

paikalliseen tapaukseen, sillä julkilausutut kannat saavat alueelliset toimijat toteuttamaan näitä oma-

aloitteisesti. Tätä tukee myös se, että hallinnon tuottamat historianarratiivit ovat varsin helppolukuisia, 

joskin ajoittain ristiriitaisia. Kuten analyysissani osoitan, nämä ristiriitaisuudet kumpuavat 

myönteisen historiakuvan ja jatkuvuuden korostamisen välisestä jännitteestä. Menneisyyden synkät 

tai monitulkintaiset vaiheet yritetään sovittaa osaksi ongelmatonta pitkää jatkumoa. 

2.2.2 Juonet ja alajuonet 

Syy- ja seuraussuhteiden luomista narratiiviin sisältyvien tapahtumien välille kutsutaan juonen 

rakentamiseksi tai juonettamiseksi (emplotment). Tämä on edellytys sille, että tapahtumia koskevaa 

kertomusta voidaan kutsua narratiiviksi. Narratiivin sisältämien juonien (plot) lisäksi narratiivi voi 

sisältää alajuonia (subplot). Alajuonet ovat pääjuonille alisteisia ja näitä täydentäviä. Ne eivät pyri 

kyseenalaistamaan tai haastamaan narratiivin pääjuonia tai toimimaan näille vaihtoehtoina, mutta 

tekevät narratiiveista joustavampia ja omaksuttavampia. Alajuonet ovat yleisiä etenkin kaikkea 

syleilevissä narratiiveissa, jotka pyrkivät saavuttamaan mahdollisimman laajan konsensuksen. 

Edward Baconin mukaan ne ovat tyypillisiä Venäjän johtohenkilöiden tuottamille narratiiveille.38 

Tutkielmani asiayhteydessä alajuoniksi voidaan laskea narratiivin osat, jotka koskevat 

kansalaisjärjestöjä ja spontaania tavallisten ihmisten toimintaa. Molemmilla on RVIO:n narratiiveissa 

oma tehtävänsä toimiessaan jonkin patsaan pystyttämisen taustavoimana. RVIO on näennäisesti ei-

valtiollinen toimija, ja kuuluu siten kansalaisjärjestöjen ryhmään. Kuitenkin kansalaisjärjestöille ja 

muille yhteiskunnallisille toimijoille on määritetty tiukat raamit, jonka ulkopuolinen toiminta on ei-

toivottua. Alajuonena spontaani tavallisten ihmisten järjestäytyminen ei horjuta pääjuonta, Venäjän 

kansallista yhtenäisyyttä ja valtion vankkaa asemaa, vaan pyrkii tukemaan sitä. Vääränlainen 

yhteiskunnallinen toiminta leimataan liberaalien metkuiksi 39 . Käsittelen tarkemmin 

historianarratiivien alajuonia luvussa Narratiivit. 

 

37  Csillag, Tamás, ja Iván Szelényi. 2015. ”Drifting from Liberal Democracy: Traditionalist/Neo-conservative Ideology 

of Managed Illiberal Democratic Capitalism in Post-communist Europe”. Intersections 1(1). 

https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/28 (katsottu 5.11.2020), 17. 
38  Bacon, Edwin. 2012. ”Public Political Narratives: Developing a Neglected Source through the Exploratory Case of 

Russia in the Putin-Medvedev Era”. Political studies 60(4), 780–81. 
39 Ks. patsas ”Kalašnikov” sivulla 43. 
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2.2.3 Myytit 

Myytit ovat vahvasti kytköksissä historiallisiin narratiiveihin, sillä ne ovat narratiivisesti tuotettuja. 

Tutkielmani asiayhteydessä myytit voidaan laskea historiallisen narratiivin alakäsitteeksi, mutta 

samalla myös useiden yksittäisten historiallisten narratiivien kokonaisuudeksi. Tämän 

monitulkintaisuuden vuoksi käsittelen niitä omana rinnakkaiskäsitteenään. 

Thomas Sherlock sijoittaa poliittiset myytit osaksi poliittisen diskurssin symbolista puolta. 

Symbolinen diskurssi esittää normatiivisia näkemyksiä yhteiskunnasta ja rakentaa poliittisia 

identiteettejä. Pragmaattinen diskurssi vastavuoroisesti pyrkii esittämään objektiivisia arvioita 

yhteiskunnan taloudellisista ja poliittista ongelmista, ja löytämään näihin ratkaisuja. Poliittiset myytit 

puolestaan ovat eräänlainen representaatio, joka luo sisältöä symboliselle diskurssille. Sherlock 

määrittelee poliittisen myytin seuraavanlaisesti: ”…menneisyyden tapahtumia koskeva narratiivi, 

joka antaa niille erityisen merkityksen nykyisyyttä ja tulevaa koskien.” Poliittiset myytit ovat keino 

rakentaa jaettua käsitystä historiasta, menneisyyden ja tulevaisuuden jatkumosta, ja siten oikeuttaa 

vallankäyttöä.40 

Kaikki valtioiden hallinnot tukeutuvat myytteihin, mutta Sherlockin mukaan järjestelmän olemus 

vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja minkälaisiin myytteihin. Liberaalit yhteiskunnat ovat toisaalta 

sallivampia useiden kilpailevien myyttien rinnakkaiselosta ja toisaalta tukeutuvat niihin vähemmän. 

Niiden olemassaolon oikeutus perustuu hyvinvointiin ja poliittisiin oikeuksiin, joita autoritääriset 

hallinnot polkevat. Autoritääriset maat ovat riippuvaisempia poliittisista myyteistä, sillä ne tarvitsevat 

vallankäytölleen oikeutusta historiasta. Siksi autoritäärisissä valtioissa, kuten tutkielmani kohteessa 

Venäjällä, on pyrkimys rakentaa eheitä ja kyseenalaistamattomia poliittisia myyttejä.41 

Ongelmallista myyteissä akateemisen tutkimuksen näkökulmasta on niiden suhde historiaan 42 . 

Myyttien olemukseen kuuluu yksiselitteisyys ja ennalta annetut vastaukset, missä ne eroavat 

objektiivisuuteen pyrkivästä tutkimuksesta. Myytit tapaavat olla yksinkertaistettuja tai vääristeltyjä 

historian esityksiä, joissa ei ole tilaa useille kilpaileville tulkinnoille. Silti ne voivat osittain perustua 

historiallisiin lähteisiin ja akateemisiin tutkimustuloksiin, joskin yleensä vain valikoidusti. 

Subjektiivinen tulkinta ja kehystäminen ovat ne tekijät, jotka erottavat myytit historiasta.43 

 

40  Sherlock, T. 2007. Historical Narratives in the Soviet Union and Post-Soviet Russia: Destroying the Settled Past, 

Creating an Uncertain Future. New York: Palgrave Macmillan US, 3. 
41 Sherlock 2007, 9–10. 
42 Tarkoitan tässä yhteydessä käsitteellä ”historia” menneiden tapahtumien objektiivista arviointia vastakohtana 

poliittiselle ja subjektiiviselle. 
43 Sherlock 2007, 3. 
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Myytti, joka väistämättä tulee vastaan puhuttaessa Venäjän historiapoliittisesta strategiasta, on toinen 

maailmansota tai suuri isänmaallinen sota. Putinin johdolla siitä on tullut nyky-Venäjän yksi 

tärkeimmistä perusmyyteistä (foundation myth), jonka varaan nykyjohdon vallan oikeutus sekä 

presidentin henkilökohtainen suosio nojaavat. Suuri isänmaallinen sota on myyttinä kätevä, sillä siinä 

yhdistyvät kansallinen solidaarisuus, uhrautuvaisuus ja kalliilla hinnalla saavutettu voitto. Se luo 

laajan historiallisen jatkumon, johon on mahdollista identifioitua. Myytin poliittiset 

käyttötarkoitukset ulottuvat myös ulkopolitiikkaan, sillä se perustelee Venäjän ansaittua asemaa 

suurvaltana.44  

Toinen merkittävä myytti on kaksiosainen: sekasortoinen 1990-luku ja vakaa 2000-luku. Molemmat 

käsitykset perustuvat pitkälti todellisiin kokemuksiin kyseisistä vuosikymmenistä45, eikä myytti ole 

pelkän poliittisen laskelmoinnin tuotos. Olennaista on sen rooli poliittisen legitimiteetin 

vahvistamisessa. Ajatus 1990-luvusta kaoottisena taantuman aikana, ja vastapainona sille 2000-luku 

vakauden ja taloudellisen kehityksen kautena, on vahva oikeutus Putinin hallinnolle. Se myös 

perustelee Venäjän omintakeista yhteiskuntajärjestelmää, joka perustuu 1990-luvun pettymykselle 

länsimaismallista demokratiaa kohtaan.46 

Molemmat myytit, suuri isänmaallinen sota sekä 1990- ja 2000-lukujen vastakkainasettelu, ovat esillä 

tutkielmani aineistossa.  

 

44 Sherlock 2007, 8; Wood, Elizabeth A. 2011. ”Performing memory: Vladimir Putin and the celebration of World War 

II in Russia”. Soviet and Post-Soviet Review 38(2), 173–75. 
45 1990-taantuman syvyydestä kertoo se, että Venäjän teollinen tuotanto laski enemmän kuin natsimiehityksen aikana. 

Samalla vuosina 1999–2012 venäläisten BKT väkilukuun suhteutettuna kasvoi 11-kertaiseksi. Ks. Petro, Nicolai N. 

2018. ”How the West Lost Russia: Explaining the Conservative Turn in Russian Foreign Policy”. Russian Politics 3(3): 

306–7. 
46 Malinova 2020, 1–2. 
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3 Aineisto 

Aineistoni koostuu ensisijaisesti RVIO:n toimintaraportin 2013–2020 47  patsaita käsittelevästä 

sisällöstä. Käytän myös vähemmässä määrin muuta raportin ja seuran verkkosivujen48 sisältöä. Olen 

valikoinut seuran itse tuottaman aineiston, koska pidän olennaisena sitä, miten RVIO itse kehystää 

omaa toimintaansa. Tästä syystä en sisällytä aineistooni uutisartikkeleita tai muita ulkopuolisia 

näkemyksiä patsaisiin tai niiden vastaanottoon. Otan huomioon patsaisiin liittyvän historiallisen 

kontekstin, jota ilman niiden merkitystä on mahdotonta käsittää kattavasti. Samoin täydennän 

muutaman muistomerkin kohdalla vajavaisia tietoja, lähinnä rakennusvuosia. 

RVIO:n raportti on kattava ja visuaalisesti näyttävä katsaus seuran toimintaan vuosina 2013–2020, 

eli se kattaa lähes koko seuran olemassaolon49. Raportti on 176 sivua pitkä ja se sisältää runsaasti 

kuvitusta sekä otoksia sen hankkeista. Se on jaettu temaattisesti ja kronologisesti eri aiheisiin, jotka 

koskevat seuran toimintaperiaatteita, historiaa, keskeisiä toimijoita ja kaikesta kattavimmin eri 

toiminnan muotoja. Raportti on suunnattu venäjänkieliselle yleisölle, sillä se on saatavilla RVIO:n 

verkkosivuilta ainoastaan venäjänkielisenä. Seuran toiminnasta laajemmin sekä sen taustoista kerron 

enemmän tutkielmani Tausta-luvun Venäjän sotahistoriallista seuraa käsittelevässä alaluvussa. 

Olennaisinta tutkielmani kannalta ovat raportissa osuudet, jotka käsittelevät lukuisia seuran 

pystyttämiä patsaita. Raportin mukaan niin sanottua monumentaalista taidetta on tuotettu yhteensä 

yli 350 kappaletta Venäjälle ja ulkomaille. Näistä 70 on omistettu toisessa maailmansodassa 

kaatuneille neuvostoliittolaisille sotilaille. 50  Raportissa luku Monumentaalinen taide sisältää 41 

otsikkoa, joista suurin osa käsittelee yhtä patsasta tai muistomerkkiä, mutta joissain tapauksissa 

useampia. Viittauksia patsaisiin esiintyy myös Monumentaalinen taide -luvun ulkopuolella, mutta 

jätän ne aineistostani pois, sillä ne ovat lähinnä yksittäisiä kuvia ilman kehystäviä tekstejä. 

41 otsikosta kaksi koskee muistolaattoja. Laattoja käsitellään vain lyhyesti, joten jätän ne tutkielmani 

aineiston ulkopuolelle. Lisäksi suljen pois kahdeksan ulkomaille sijoittuvaa artikkelia51. Olisi toki 

mielenkiintoista tutkia RVIO:n toiminnan yhteyksiä muihin valtioihin, ja samalla historiapolitiikan 

kansainvälistä luonnetta, mutta tutkielmassani haluan keskittyä nimenomaan sen kansallisiin 

 

47 RVIO 2021. 
48 https://rvio.histrf.ru/ 
49 Yksi aineistoni patsaista, Rintamakoira, on pystytetty jo vuonna 2012, eli ennen seuran varsinaista perustamista. Se 

on kuitenkin sisällytetty raporttiin, jossa annetaan ymmärtää, että asialla olivat seuran tulevat jäsenet. Koska seura itse 

katsoo patsaan olevan osa toimintaansa, olen päättänyt ottaa sen mukaan aineistooni. 
50 RVIO 2021, 36. 
51 Nämä sijoittuvat Ranskaan, Valko-Venäjälle, Itävaltaan, Serbiaan, Bosnia-Hertsegovinaan ja Sloveniaan. Ks. RVIO 

2021, 59, 62–67. 
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ulottuvuuksiin. Rajaan pois myös Moskovan Punaisella torilla sijaitsevan Mininin ja Požarskin 

muistomerkin, koska se on vanha patsas, jonka RVIO kunnosti. Vastaavasti tietoisesti jätän 

käsittelemättä neljä muuta patsasta ja muistomerkkiä, jotka eivät ole RVIO:n alkuperäisiä töitä, vaan 

ovat joko vanhojen tuhottujen patsaiden jäljennöksiä tai toteuttamattomien suunnitelmien perusteella 

jäljiteltyjä52. En myöskään käsittele Hallitsijoiden kujaa, kokoelmaa Venäjän hallitsijoiden rintakuvia. 

Se on laaja hanke, jossa RVIO on yksi osapuolista. Näiden rajausten jälkeen jäljelle jää 26 yksittäistä 

patsasta ja muistomerkkiä, jotka on pystytetty ympäri Venäjää ja Krimille. Ne muodostavat 

tutkielmani varsinaisen aineiston. 

Aineistoni patsaita ja muistomerkkejä on mahdollista jäsennellä monin eri tavoin. RVIO:n raportissa 

ne on ryhmitelty neljän eri teeman alle, jotka ovat:  

1) Isänmaan suuri historia  

2) Sotahistorian toimijat 

3) Historian oikeudenmukaisuuden palauttaminen 

4) Kulttuurin huomattavat hahmot53 

Teemat ovat varsin löyhiä ja olen itse ryhmitellyt patsaat ja muistomerkit neljään luokkaan:  

1) sota (sisältää sotapäälliköt, sotilaat, sodan uhrit ja kaikki sotaan osallistuneet, kuten lääkärit 

ja sotakoirat)  

2) kirkollinen (sisältää papit ja pyhimykset)  

3) kulttuuri (kirjailijat, säveltäjät, tanssijat)  

4) hallitsijat 

Nämä määritelmät ovat varsin löyhiä ja päällekkäisiä, ja yksi patsas voi kuulua yhteen tai kahteen 

luokkaan samanaikaisesti. Esimerkiksi Isä Vasilille, sotilaspapille, omistettu patsas on laskettu 

kuuluvan sekä sota- että kirkollinen-luokkaan. 54  Luokkien lisäksi olen ryhmitellyt patsaat ja 

muistomerkit niiden sijainnin ja pystyttämisvuoden mukaan (ks. liite 1). 

Edellä mainittujen luokkien ja muiden määreiden perusteella aineistoista voi tehdä joitain 

yleisluontoisia havaintoja. Suurin osa patsaista ja muistomerkeistä on sota-aiheisia (17), jonka jälkeen 

yleisempiä ovat kirkko (5), kulttuuriaiheiset (5) ja hallitsijat (3). Sotahistorialliselle seuralle on 

 

52 Näihin sisältyvät Sergei Aleksandrovitš Romanovin, Dmitri Miljutinin, kreikkalaisen legioonan ja Aleksanteri III:n 

muistomerkit. Ks. RVIO 2021, 68–71. 
53 Olen itse kääntänyt nimet venäjästä. Alkuperäiset nimet ovat: Великая история отечества, Деятелям военной 

истории, Восстанавливая историческую справедливость ja Выдающимся деятелям культуры. 
54 RVIO 2021, 48. 
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luontevaa tuottaa sotahistoriaan liittyviä kulttuurituotteita, jolloin ei-sota-aiheiset patsaat ovat 

mielenkiintoinen poikkeama, jota käsittelen tarkemmin tutkielmani analyysiosiossa. Kirkollisista 

patsaista vain yksi ei ole luokiteltu myös sota-aiheiseksi, mikä mielestäni ilmentää osuvasti kirkon ja 

armeijan läheistä suhdetta. 

Sijaintinsa puolesta suurin osa patsaista ja muistomerkeistä sijaitsee Moskovassa (8). Toiseksi yleisin 

kohde on Tambov (3). Mielenkiintoista on mielestäni se, että raporttiin on sisällytetty ainoastaan yksi 

Pietariin pystytetty patsas siitä huolimatta, että kaupunki on kokonsa ja historiansa puolesta erittäin 

merkittävä. Ajallisesti kiireisin vuosi on ollut 2019, jolloin pystytettiin seitsemän patsasta. 

Seuraavaksi tulee 2016 (6). 

On painotettava, että tutkielmani ei ole määrällinen. Raportissa on erikseen mainittu vain pieni osa 

RVIO:n rakennuttamista patsaista ja muistomerkeistä, joten en voi pitää aineistoani edustavana 

seuran koko toiminnalle 55 . En voi myöskään tehdä tarkkaa analyysiä toiminnan sisällön 

muuttumisesta ajan myötä varsinkaan, kun aineistoni ei kata patsaiden suunnitteluprosessia. Edellä 

toteutettu luokittelu ja ryhmittely auttavat hahmottamaan aineiston sisältöä ja sijoittamaan sen 

oikeaan asiayhteyteen. 

 

55 Vaikka pieni valikoitu joukko patsaita ei anna kattavaa kuvaa RVIO:n koko toiminnasta, katson kuitenkin, että 

patsaiden muodostavat historialliset narratiivit edustavat seuraa laajemmin. 
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4 Tausta 

Tässä luvussa käsittelen Venäjän historiapolitiikkaa yleisesti ja käyn läpi sen vaiheita 2000-luvulla. 

Tavoitteenani on hahmotella yleiskuva Venäjän johdon historiapoliittisesta strategiasta. Tämän 

jälkeen käsittelen tarkemmin historiapoliittisen kentän tärkeimpiä toimijoita. Tarkasteluni pohjalta 

siirryn analysoimaan aineistoani. 

Lähtökohtani on Millerin historiapolitiikan typologiaan nojautuen se, että Venäjän johdolle historia 

on työkalu, keino sisä- ja ulkopoliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Akateeminen vapaus ja 

sitoutuminen totuuteen eivät ole ensisijaisia arvoja, vaan hallinto pyrkii aktiivisesti lainsäädännön ja 

häirinnän keinoin vaientamaan toisinajattelua. Historialla on myös geopoliittisia ulottuvuuksia ja se 

on kiistakapulana Venäjän ja sen lähialueen maiden suhteissa. 56  Tutkielmassani keskityn 

historiapolitiikan kansallisiin ulottuvuuksiin. 

Tutkielmani pääpaino ei ole eritellä Venäjän historiapoliittisessa strategiassa tapahtuneita ajallisia 

muutoksia enempää kuin on tarpeen yleiskuvan hahmottamiseksi. Katson, että se saavutti nykyisen 

muotonsa pian vuoden 2012 jälkeen; joskin monilla sen piirteistä on juurensa edeltävässä ajassa ja 

sitä muovasivat vielä myöhäisemmät tapahtumat kuten Krimin valtaus. Keskityn kuvaamaan 

kehityskulkua, joka on johtanut historiapolitiikan kypsymiseen nykyiseen muotoonsa, ja sivuan 

myöhempiä vaiheita vain lyhyesti. Keskeisintä tutkielmani kannalta on RVIO:n perustaminen vuonna 

2012 ja siihen liittyvät tapahtumat.  

Putinin Venäjän historiapolitiikan yleisiä piirteitä ovat yhtenäisyyden ja jatkuvuuden korostaminen. 

Tavoitteena on löytää kansakuntaa yhdistävä idea. Nikolai Koposov vertaa Putinin hallinnon 

historiapolitiikkaa sen talousmalliin: molemmat on rakennettu Neuvostoliiton perinnön päälle ja ovat 

osa samaa jatkumoa. Kaipuuta Neuvostoliittoon tukee 1990-luvun taloudellinen romahdus ja 

poliittinen epävakaus, jota seurannut taloudellinen elpyminen taas oikeuttaa Putinin valtaa. 

Ratkaisuna ristiriitaisia tunteita herättäville historiantulkinnoille perustusmyytin asemaan on nostettu 

toinen maailmansota ja voitto fasismista.57  

Yhteisen jaetun historian tulkinnan kehittäminen on Venäjälle vaikeaa useasta syystä: Toisin kuin 

muilla entisillä neuvostotasavalloilla, Venäjällä ei ole selkeää historiallista ”toista”, jota voisi syyttää 

menneisyyden vääryyksistä. Sekä Venäjän keisarikunnan että Neuvostoliiton perintö ovat molemmat 

kiistanalaisia, samoin kuin viime vuosisadan vastakulttuurit, eikä mikään niistä ole ilmiselvä perusta 

 

56 Miller 2012a, 3, 5–6, 8–9; Weiss-Wendt 2020, 2–3. 
57  Koposov, Nikolai Evgenevits. 2018. Memory Laws, Memory Wars : The Politics of The Past in Europe and Russia. 

Cambridge: Cambridge University Press, 238–39, 247–48; Malinova 2020, 1. 
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uudelle historianarratiiville. Venäläisten historialliset kokemukset valtaryhmänä monikansallisessa 

valtakunnassa samoin ovat estäneet kansallisen identiteetin syntymisen. Lopputuloksena on, kuten 

tulen käsittelemään, ristiriitainen historiapoliittinen strategia, joka pyrkii tekemään monimutkaisesta 

historiallisesta todellisuudesta helposti ymmärrettävän ja myönteisesti värittyneen narratiivin 

yhdistelemällä osia eri ajanjaksoista.58 

4.1 Ennen Putinia 

Historian poliittisella käytöllä on pitkä historia Venäjällä. Monet sen nykyisistä piirteistä saattavat 

olla peräisin Neuvostoliitosta, jossa oikeanlaisen historiallisen narratiivin tuottaminen taiteen keinoin 

oli hallinnon tavoite heti vallankumouksen alusta lähtien. Siten symbolisesti tärkeille tapahtumille, 

kuten Talvipalatsin valtaamiselle, annettiin tarunhohtoiset puitteet, jotka liioittelivat tapahtumien 

todellista historiallista merkitystä.59  

Anton Weiss-Wendt kertoo anekdootinomaisesti teoksensa johdannossa toisesta varhaisesta 

neuvostoliittolaisesta historiapolitiikan ilmentymästä: Vuonna 1948 Yhdysvaltain ulkoministeriö 

julkaisi selvityksen natsi-Saksan ja Neuvostoliiton välisistä sopimuksista toista maailmansotaa 

edeltävinä vuosina. Molotov–Ribbentrop-sopimus oli ymmärrettävästi Neuvostoliiton näkökulmasta 

kiusallinen todiste maiden välisestä yhteistyöstä. Stalinin johdolla laadittiin vastine otsikolla 

Historian vääristelijät. Vastineessa ei suoranaisesti pyritty kumoamaan yhdysvaltalaisen selvityksen 

väitteitä. Sen sijaan siinä mustamaalattiin Yhdysvaltoja ja muita Neuvostoliiton vastustajia, joita 

syytettiin historian tahallisesta vääristelystä. Weiss-Wendtin mukaan nyky-Venäjällä 

historiapolitiikka on omaksunut monia samoja piirteitä kuin sen 1940-lukuinen vastine. Menetelmät, 

ja useassa yhteydessä käsitteet, kuten historian vääristelijät, ovat säilyneet samoina.60 

Jeltsinin johdolla Venäjä pyrki korostamaan uuden ajan alkamista. Venäjän historia pyrittiin 

liittämään vahvemmin tsaarinaikaisiin saavutuksiin. Silti Jeltsinin hallinto epäonnistui 

menneisyytensä käsittelyssä: poliittisen retoriikan ulkopuolella neuvostoaikaan ei tehty kunnollista 

pesäeroa. Suurta osaa vanhoista neuvostosymboleista ei korvattu uusilla eikä järjestelmän uhreja 

alettu muistaa kansallisella tasolla. Lopputuloksena oli laimea poliittinen kompromissi, joka pyrki 

olemaan ärsyttämättä niitä, jotka katsoivat Neuvostoliiton romahtamisen olleen huono asia. 

 

58 Malinova 2019, 85–86. 
59  Priestland, David. 2010. The Red Flag: Communism and the Making of the Modern World. London: Penguin, 132–

33. 
60 Weiss-Wendt 2020, 1–2. 
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Vastapainona Jeltsinin historiantulkinnoille Putinin hallinto on ryhtynyt rakentamaan käsitystä 

tuhatvuotisesta Venäjästä; jatkuvuudesta uuden aikakauden sijaan.61 

Tutkielmassani en paneudu anekdoottia syvällisemmin Neuvostoliiton ja Jeltsinin hallinnon 

harjoittamaan historiapolitiikkaan. Olennaisempia tutkimuskysymysteni kannalta ovat 2000-luvun 

tapahtumat. Nyky-Venäjän historiapolitiikan kypsyminen on tapahtunut asteittain kuluneiden 20 

vuoden aikana. Jos 1990-luvun lopulla akateeminen historiantutkimus oli vielä varsin vapaata ja 

Venäjän johdon suhtautuminen maansa menneisyyteen ambivalentti, luonnehtii nyky-Venäjää 

hallinnon yhä tiukkeneva ote historiallisten narratiivien tuottamisesta. 62  Vedenjakajana pidetään 

yleisesti vuosien 2011–2012 laajoja levottomuuksia, jotka suurelta osin oli suunnattu Putinia vastaan. 

Niiden seurauksena Venäjän poliittisen johdon näkemys historiasta muuttui poliittisemmaksi.63 

4.2 Tie kohti historiapoliittista strategiaa 

Putin on ollut aktiivinen toimija historiantulkinnan saralla heti presidenttiytensä alusta lähtien. Hänen 

johdollaan otettiin käyttöön kansallissymboleita, jotka ammentavat sekä keisarikunnan että 

Neuvostoliiton tunnuksista. Siten hän pyrki muodostamaan sovittelevan näkemyksen Venäjän 

historiasta, joka syleilee sekä keisarikuntaa että Neuvostoliittoa korostaen lähinnä niiden myönteisiä 

puolia. Samaan henkeen hänen johdollaan luotiin vuonna 2005 uusi kansallinen juhlapäivä 

kansallisen yhtenäisyyden päivä, jolloin muistellaan 1600-luvun alun sekasorron ajan päättymistä. 

Päivää vietetään marraskuun alussa ja se korvaa vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen 

muistelemisen.64 

Ensimmäisiä merkkejä historiapolitiikan institutionalisoitumisesta ilmeni vuonna 2005, jolloin 

Venäjän duuma julkaisi asiakirjan nimeltään Historian vääristely-yrityksistä 65 . Se laadittiin 

vastalauseena Latvian tulkinnalle toisen maailmansodan tapahtumiin liittyen. Baltian maiden sekä 

Puolan ja Venäjän välisen kiistan ytimessä oli Neuvostoliiton rooli sodan syttymisessä. Venäläisten 

kansanedustajien näkökulmasta Neuvostoliiton syyllistäminen johtaa vääjäämättä symbolisiin ja 

 

61 Koposov 2018, 238; Laine 2020, 529–30; Malinova 2019, 93; Sherlock 2007, 158–59. 
62  Kolstø, Pål. 2019. ”Dmitrii Medvedev’s Commission Against the Falsification of History: Why Was It Created and 

What Did It Achieve? A Reassessment”. The Slavonic and East European Review 97(4), 739. 
63 Weiss-Wendt 2020, 4, 8, 224. 
64 Gjerde, Kristian Lundby. 2015. ”The Use of History in Russia 2000–2011: The Kremlin and the Search for 

Consensus”. East European Politics 31(2): 149–69, 152; Miller 2012a, 255–56. 
65 Asiakirjan alkuperäinen nimi on ”О попытках фальсификации истории”, jonka suomennos on itse tekemäni. 

Asiakirjan sisältö on nähtävillä Venäjän lakiportaalissa verkkosivulla: ”Постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 27.05.2005 № 1923-IV ГД”. 2005. Сборник законов. 

http://sbornik-zakonov.ru/101977.html (katsottu 7.11.2021). 
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aineellisiin korvausvaatimuksiin nyky-Venäjälle, mikä vaatii vastatoimia. Siten Venäjän 

historiapolitiikka on alusta saakka ollut yhteydessä ulkopolitiikkaan.66  

Millerin viitoittamien historiapoliittisiin menetelmiin lukeutuu vuonna 2006 alkanut hanke, jonka 

tehtävänä oli uusien historian oppikirjojen laatiminen. Uudet oppikirjat olivat Millerin mukaan 

todennäköisesti Venäjän hallinnon tilaamia. Niiden sisältö keskittyy torjumaan vahingollisina 

pidettyjä käsityksiä Venäjän historiasta ja perustelemaan Neuvostoliitossa harjoitetun väkivaltaisen 

modernisaation välttämättömyyttä sodan voittamisen kannalta. Kirjoissa esiteltiin myös Vladislav 

Surkovin käsite suvereeni demokratia vallitsevan poliittisen järjestelmän kuvaamiseksi. Se esitetään 

myönteisenä Venäjän viimeaikaisen kehityksen kannalta. Vaikka Venäjällä oppilaitokset saavat 

periaatteessa vapaasti valita oppimateriaalinsa, antaa näiden uusien koulukirjojen valtavan suuret 

painomäärät67 ymmärtää, että hallinto on tavalla tai toisella taannut niiden menekin.68 

Seuraava merkittävä historiapoliittinen aloite tapahtui vuonna 2009, jolloin Sergei Šoigu, silloinen 

Venäjän hätätilaministeri, ehdotti lakia, joka kriminalisoisi Neuvostoliiton roolin kyseenalaistamisen 

toisen maailmansodan voittajana. Aloite oli selkeästi suunnattu Itä-Euroopan maiden poliitikkoja 

vastaan ja sen tavoitteena oli todennäköisesti ehkäistä intoa purkaa neuvostosotilaiden 

muistomerkkejä entisissä neuvostotasavalloissa ja kansandemokratioissa. Tämän jälkeen Venäjän 

duuma hyväksyi Yhtenäinen Venäjä -puolueen edustajien esittämän lakialoitteen, joka teki 

Nürnbergin oikeudenkäyntien tuomioiden tahallisen väärintulkinnan rangaistavaksi. Tähän sisältyi 

natsi-Saksan vihollisten syyllistäminen, mikä olisi tehnyt mm. Neuvostoliiton aluevaltausten 

kritisoimisen laittomaksi. Laki ei kuitenkaan koskaan tullut voimaan. Virallinen syy lain 

epäonnistumiselle oli sen epätarkka muotoilu, mikä ei Pål Kolstøn mukaan kuitenkaan ole koko 

totuus. Todellisia syitä ei ole tiedossa.69 

Ensimmäinen varsinainen historiapoliittinen instituutio on Venäjän presidentin Dmitri Medvedevin 

perustama historiakomitea, jonka julkilausuttu tarkoitus oli torjua ”yrityksiä väärentää historiaa 

vahingoittamalla Venäjän etuja”. Komitea sai alkunsa vuonna 2009 pian epäonnisen lakialoitteen 

syntymisen jälkeen. Sen 28 jäsenen joukossa oli vain kourallinen akateemisia historiantutkijoita ja 

puhemiehenä toimi entinen KGB:n jäsen Sergei Naryškin. Monet historiantutkijat sekä Venäjällä että 

ulkomailla arvostelivat sitä yritykseksi politisoida historiantutkimusta. Vaikka jotkut jäsenistä 

 

66 Weiss-Wendt 2020, 9. 
67 Ensimmäisenä vuonna niitä julkaistiin 250 000 kappaletta, kun yleisesti koulukirjoja painetaan 10 000–15 000 

kappaletta vuosittain. Ks. Miller 2012b, 260. 
68 Miller 2012b, 258–61. 
69 Kolstø 2019, 741–42; Weiss-Wendt 2020, 9–10. 
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elättelivät toiveita radikaaleista ja laaja-alaisista toimista, ei komitean toimintaoikeuksiin kuulunut 

lakialoitteiden laatiminen. Se lakkautettiin vuonna 2012 ilman kouriintuntuvia saavutuksia. 

Kokoontumisia komitealla oli kolmen vuoden aikana todennäköisesti kaksi tai kolme.70  

Monet katsovat historiakomitean olevan jatkoa Šoigun lakiehdotukselle ja siten sen olevan Venäjän 

hallinnon vilpitön pyrkimys hallita historiantulkintoja. Miller kirjoittaa vuonna 2012, että sen 

perustaminen on 2000-luvun alussa alkaneen historiapoliittisen kehityskulun huipentuma. Kolstø 

ehdottaa, että komitea todellisuudessa oli presidentti Medvedevin keino välttää historian tulkintoja 

koskevan lainsäädännön läpimenoa, joka olisi puolestaan vahingoittanut Venäjän kansainvälistä 

mainetta. Tässä tavoitteessa komitea onnistui vuoden 2012 helmikuuhun saakka, jolloin Medvedev 

lakkautti sen. Ei ole yksiselitteisesti selvää, oliko komitean lakkauttaminen seurausta silloisista 

laajoista yhteiskunnallisista levottomuuksista vai johtuiko se puhemies Naryškinin siirtymisestä 

toiseen tehtävään. 71  

Joka tapauksessa Kolstøn näkemystä tukee se, että Medvedev oli edeltäjäänsä huomattavasti 

liberaalimpi historiantulkinnoissaan: hän tuomitsi Stalinin yksiselitteisesti ja ylisti Gorbatšovia. 

Samalla hän esiintyi sovittelevana historiantulkintojen ristiriidoissa ulkovaltojen kanssa. Hänen 

hallintokauttaan luonnehtii myös Putinin nuivempi suhtautuminen Staliniin. Putinin palattua 

presidentiksi yhteiskunnallinen ilmapiiri oli muuttunut ja hallinnon virallinen linja kääntyi jälleen 

vapaata historiantutkimusta vastaan.72    

Vuosia 2000–2012 luonnehtii Gjerden mukaan konsensushakuisuus ja hallinnon pyrkimys 

tasapainotella eri eturyhmien välillä historiantulkinnoissaan. Tämä tarkoitti kompromissiratkaisua 

liberaalien, konservatiivien ja kommunistien välillä, mikä usein ei täysin tyydyttänyt yhtäkään 

osapuolista. Näiden pyrkimysten taustalla oli erityisesti kansallisen yhtenäisyyden rakentaminen, 

missä jaetut käsitykset historiasta ja niistä kumpuava ylpeys isänmaata kohtaan ovat Putinin hallinnon 

silmissä keskeisiä. Tilanne muuttui ratkaisevasti vuosien 2011 ja 2012 tapahtumien myötä.73 

4.3 Historiapoliittinen käänne 

Vuosien 2011–2012 levottomuuksia pidetään yleisesti merkittävänä käänteenä Venäjän 

sisäpolitiikassa. Yleisesti puhutaan konservatiivisesta tai nationalistisesta käänteestä, jonka 

 

70 Kolstø 2019, 738, 745, 748–49; Weiss-Wendt 2020, 10–11. 
71 Kolstø 2019, 738, 744–47, 750–51; Miller 2012a, 262. 
72 Kolstø 2019, 753–54, 756–57; Koposov 2018, 271. 
73 Gjerde 2015, 149–52. 
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seurauksena Kremlin linja olisi siirtynyt vanhoillisempaan suuntaan. Käänteen vaikutukset ovat 

moninaiset, ja käsittelen niitä tässä vain lyhyesti. En aio paneutua syvällisemmin konservatismin 

lukuisiin määritelmiin ja ilmentymismuotoihin tai nationalismin asemaan Venäjän harjoittamassa 

politiikassa. Olennaista on se, että katson Venäjän sotahistoriallisen seuran perustamisen vuonna 

2012 olevan osa samaa kehityskulkua kuin vuoden 2011 levottomuuksia seuranneet toimet.74  

Medvedevin presidenttikauden lopulla vuonna 2011 alkaneet mielenosoitukset tulkitaan yleensä 

olleen kohdistettu hallintoa ja Putinia vastaan. Taustalla vaikutti päällimmäisenä keskiluokan 

turhautuminen poliittiseen järjestelmään, joka ei anna kansalaisille vaikutusmahdollisuuksia. Putinin 

asettuminen uudelleen ehdolle presidentinvaaleissa oli laukaiseva tekijä. Levottomuuksien katsotaan 

säikäyttäneen poliittisen eliitin perin pohjin, sillä vuonna 2012 Putinin kauden alettua hallinto ryhtyi 

päättäväisesti rajoittamaan ilmaisuvapautta ja mahdollisuutta yhteiskunnallisiin mielenilmauksiin. 

Samalla se alkoi hakea tukea perinteisiin arvoihin sitoutuvilta kansanosilta.75 

Uuteen vanhoillisuuteen kuuluu perinteisten arvojen korostaminen, hallinnon liittoutuminen 

ortodoksisen kirkon kanssa sekä nationalistinen retoriikka. Nämä ilmenevät muun muassa 

seksuaalivähemmistöihin kohdistettuina sortotoimina. Samalla päättyi Medvedevin presidenttikautta 

luonnehtinut lähentyminen lännen kanssa, joka vaihtui ajatukseen siitä, että Venäjä on vihollisten 

piirittämä. Myös vuonna 2014 tapahtuneen Krimin valtaamisen voi katsoa olevan osa samaa ilmiötä. 

Se on pyrkimys Venäjän hallinnon taholta rakentaa kansallista yhtenäisyyttä suurvaltaeetokseen 

pohjaten.76 

Vuosi 2012 toimii tutkielmani aineiston ajallisena alkupisteenä, sillä varhaisimmat RVIO:n patsaat 

ovat tuolta vuodelta. Silti sille ei pidä antaa ansaitsematonta merkitystä. Vaikka monessa mielessä 

sanana ”käänne” olisi osuva ilmaisu kuvaamaan Putinin hallinnossa tapahtuneita muutoksia, eivät sen 

jälkeiset ilmiöt ilmaantuneet tyhjästä. Monilla historiapoliittisilla toimilla on juurensa 2000-luvulla, 

kuten olen yllä käsitellyt. Kuitenkin on kiistatonta, että vuoden 2012 jälkeisllä Venäjällä historia on 

muuttunut aikaisempaa poliittisemmaksi, ja sen asema hallinnon vallan oikeuttajana on tullut 

tärkeämmäksi. Samalla Venäjän harjoittama historiapolitiikka sai jotakuinkin nykyisen muotonsa.77 

 

74 Laine 2020, 519. 
75 Koposov 2018, 275–77; Laine 2020, 519–20. 
76 Kivinen, Markku ym. 2020. ”Post- Soviet Russian culture: Anomy, desecularization and the conservative turn”. 

Teoksessa Kivinen, Markku, ja Brendan G Humphreys. 2020. Russian Modernization: A New Paradigm. Milton: Taylor 

and Francis, 194; Koposov 2018, 279; Laine 2020, 529. 
77 Kivinen ja Humphreys 2020, 4; Laine 2020, 529. 



    

24 

 

Weiss-Wendt kuvaa vuoden 2012 jälkeistä aikaa kiteyttäväksi tapahtumaksi Venäjän liittovaltion 

neuvoston kokousta, joka pidettiin 19.11.2012. Tuolloisen kokouksen aiheena oli ”Vastatoimet 

pyrkimyksille väärentää kansakuntien historiaa Venäjän etujen vahingoksi”. Kokoukseen osallistui 

merkittäviä yhteiskunnallisia sidosryhmiä: ulkoministeriö, syyttäjäntoimisto, tiedeakatemia, 

Moskovan valtionyliopisto, liittovaltion arkistovirasto ynnä muita. Tällöin luotiin muodollinen 

perusta Venäjän tulevalle historiapoliittiselle strategialle. Kokouksella oli neljä julkilausuttua 

tavoitetta:  

1. ”historiallisen muistin lujittaminen Venäjän kollektiivisen identiteetin ja kansallisen 

turvallisuuden vahvistamiseksi  

2. saada nuoret sukupolvet kunnioittamaan yhteistä historiaansa 

3. torjua ulkomaiden tehostettuja pyrkimyksiä väärentää Venäjän historiaa 

4. suunnitella vastatoimia kansallisen yhtenäisyyden vahvistamiseksi Venäjällä”78 

Mielestäni nämä neljä kohtaa osuvasti tiivistävät joitain Venäjän historiapoliittisen strategian 

kulmakiviä: historian tarkoitus on parantaa kansallista yhtenäisyyttä; historiakuvan tulee olla 

myönteinen ja historia on kansainvälisen taistelun kenttä, jossa Venäjä on hyökkäyksen kohteena. 

Nämä ilmenevät edellä mainituista kokouksen tavoitteista sekä yksittäisistä puheenvuoroista, joita eri 

osapuolet esittivät kokouksen aikana. Kokouksen yksityiskohtaisen sisällön erittelemistä 

hedelmällisempää on tarkastella, mihin konkreettisiin toimiin Venäjän hallinto on ryhtynyt ja mitä 

seurauksia niillä on ollut.79  

Tiukentuvasta linjasta huolimatta keskustelu kansallisista historianarratiiveista ja niiden 

merkityksestä on kirvoittanut joitain aloitteita, jotka onnistuvat käsittelemään myös historian 

kipukohtia. Eräitä näistä ovat vuonna 2015 avatut Moskovan Gulag-museo 80  ja muistomerkki 

poliittisen vainon uhreille. Kuitenkin virallisissa puheissa varotaan tarkoin syyllistämättä vääriä 

tahoja kuten valtiollista turvallisuuspoliisia. 81  Todettakoon myös, että uhrinarratiivi käy yksiin 

aineistoni analyysistä kumpuavien narratiivien kanssa, joten se sopii oikein kohdistettuna Venäjän 

historiapoliittisen strategian tavoitteisiin. 

 

78 Minulla ei ole pääsyä alkuperäiseen kokouksen pöytäkirjaan, joten nojaan tiedoissani Weiss-Wendtin esitykseen. 

Weiss-Wendt 2020, 11. 
79 Weiss-Wendt erittelee erinäisiä otteita kokouksen sisällöstä, Ks. Weiss-Wendt 2020, 11–18. 
80 Vierailin museossa keväällä 2020 ja yllätyin sen esittämästä historiakuvasta. Koin museon olevan varsin 

todenmukainen ja kriittinen käsitellessään yhtä Venäjän historian pimeintä ajanjaksoa. 
81 Malinova 2019, 100. 
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Seuraavaksi käsittelen Venäjän historiapolitiikkaa turvallisuuspoliittisena kysymyksenä, johon 

Putinin hallinto on pyrkinyt löytämään erilaisia ratkaisuja.  

4.4 Historia turvallisuuskysymyksenä  

Millerin historiapolitiikan ideologisten perusteiden mukaan, mitä Venäjän liittovaltion neuvoston 

kokouksen lopputulemat vahvasti heijastelevat, historia näyttäytyy Venäjän johdolle taistelukenttänä. 

Venäjän pitää puolustautua sekä ulkoisia että sisäisiä vihollisia vastaan. On syytä tarkastella, miten 

hallinnon historiapoliittinen strategian synty ja kehitys heijastelee ulkopuolisia vaikutteita, ja miten 

se ilmenee kansallisella tasolla käytännön toimissa. 

Alla käsittelen lyhyesti Venäjän historiapolitiikan eri ilmentymiä ensin suhteessa ulkopuolisiin 

vaikutteisiin ja sitten kansallisella tasolla tutkimuksessa sekä koulutuksessa ja lopuksi 

lainsäädännössä. Kantava teema on turvallisuus ja uhkien torjuminen. Historiapolitiikan sisä- ja 

ulkopoliittisia motiiveja ja vaikuttimia ei voi kuitenkaan täysin erottaa toisistaan, joten jaotteluni on 

lopulta varsin mielivaltainen. Tarkoituksenani ei ole tehdä kattavaa selontekoa kaikista 

historiapolitiikan ilmentymismuodoista Venäjällä, vaan luoda yleiskuva, jonka pohjalta on 

mahdollista hahmottaa Putinin hallinnon historiapoliittisen strategian yleisiä piirteitä. 

4.4.1 Ulkoiset uhat ja geopolitiikka 

Venäjän historiapolitiikan alkusysäys liittyy kiinteästi entisen Neuvostoliiton alueen valtioiden 

toimiin ja se useassa yhteydessä heijastelee muiden aloitteita. Historiantuottamisen 

institutionalisoimisessa edelläkävijä on Puola, joka perusti Kansallisen muistamisen instituutin jo 

vuonna 1998. Samantapainen instituutti on perustettu myös Viroon ja Ukrainaan. Muistoinstituutit 

olivat osa puhdistusoperaatiota, jossa maiden kansallisesta historiasta siivottiin pois kytkökset 

kommunismiin. Neuvostojärjestelmän rikokset laskettiin yksin Venäjän kontolle. Venäjällä tällainen 

ajattelu ei ollut mahdollista, sillä Neuvostoliiton voitto fasismista oli sen kansallisaatteen kulmakivi. 

Näin monet venäläiset tarkkailijat alkoivat hahmottaa Puolan, Ukrainan ja Baltian maiden käyvän 

informaatiosotaa Venäjää vastaan.82 

Vaikka arvioin, että pääpaino Venäjän hallinnon historiapoliittisista pyrkimyksistä suuntautuu 

sisäänpäin omille kansalaisilleen, koostuu merkittävä osa silti ulkopoliittisista vaikuttamisyrityksistä. 

Venäjän hallinto pyrkii tavoittamaan ulkomaalaisia tutkijoita erilaisten kanavien kautta. Suositut 

 

82 Miller 2012b, 256–57; Weiss-Wendt 2020, 30–31, 33, 44–45. 
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keinot ovat keskitetyt kansallisesti hallinnoidut historiajärjestöt ja -alustat, valtioiden kahdenväliset 

komiteat ja suorat poliittiset ulostulot. Näiden tehtävä on haastaa vapaata kansainvälistä 

historiantutkimusta, joka saattaisi vahingoittaa Venäjän mainetta. Samoin suljetuista arkistoista 

valikoidusti julkaistuilla historiallisilla asiakirjoilla pyritään vaikuttamaan kansainvälisiin 

diskursseihin. 83  

Toistaiseksi Venäjä ei ole onnistunut vaikuttamaan muiden valtioiden historiantulkintoihin. Weiss-

Wendt arvioi syynä tähän olevan Neuvostoliiton kankea perintö: Vastuu historiallisten narratiivien 

tuottamisesta jää virkamiehille, joilla ei ole pätevyyttä eikä mielikuvitusta tuottaa historiantulkintaa, 

joka pärjäisi akateemisessa kilvoittelussa länsimaissa. Yksittäisiä tutkijoita tai liittolaisia lukuun 

ottamatta Venäjän tuottama historiankuva ei herätäkään muualla vastakaikua. Poikkeuksen tai 

ainakin erillistapauksen muodostaa Israel ja holokausti, jonka saralla Venäjä on onnistunut 

saavuttamaan menestystä.84 

Holokausti on aihe, jonka Venäjä on aktiivisesti pyrkinyt omaksumaan osaksi historiallista 

narratiiviaan. Ensimmäiset merkit tästä on ajoitettavissa jo vuoteen 2003. Tarkoituksena vaikuttaa 

olevan juutalaisten ja neuvostoliittolaisten rinnastaminen tasavertaisina natsien uhreina ja samalla 

Neuvostoliiton roolin korostaminen natsien kukistajana ja juutalaisten pelastajana. Siten nyky-

Venäjän holokaustinarratiivi muistuttaa paljolti Neuvostoliiton vastaavaa 1980-luvulla. Holokausti 

toimii myös keinona hankkia sympatiaa juutalaisyhteisöiltä Venäjällä ja ulkomailla, etenkin Israelissa. 

Israelin entinen pääministeri Benjamin Netanjahu on osoittanut solidaarisuutta Putinia ja tämän 

historiantulkintaa kohtaan.85 

Venäjän kansalliselle yhtenäisyydelle ja valtion vakaudelle historian vaarallista ainesta edustavat 

erityisesti vallankumoukset, niin kotimaiset kuin ulkomaiset. Tämä ulottuu sekä Venäjän 

naapurimaissa tapahtuviin äkillisiin vallanvaihdoksiin että Venäjän omiin historiallisiin kokemuksiin 

vallankumouksesta vuonna 1917. Aikaisemmille Venäjän hallinnoille vuosi 1917 on ollut keskeinen 

osa kansallista narratiivia: Neuvostoliitossa vuoden 1917 lokakuun vallankumous oli perusmyytin 

asemassa, ja Jeltsinin hallintokautena helmikuun vallankumous nähtiin Venäjän demokratian 

ensiaskelina. On luontevaa, että vuosi 1917 on nykyhallinnon toimesta joko tarkoituksenmukaisesti 

 

83 Weiss-Wendt 2020, 20, 26–27, 40. 
84 Weiss-Wendt 2020, 38–41, 261. 
85 Weiss-Wendt 2020, 185, 187–88, 217–20. 
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pyritty unohtamaan tai sitten sille on annettu uusia merkityksiä, jotka korostavat sen 

sovinnollisuutta.86 

Vallankumouksia pidetään virallisissa ulostuloissa ulkomaisena tuontitavarana. Ukrainan ja muiden 

Venäjän lähiulkomaiden värivallankumoukset kehystetään Venäjälle vihamielisten ulkovaltojen 

vaikutusyrityksinä. Kotoperäinen oppositiotoiminta esitetään samassa valossa, mihin perustuu myös 

kuuluisa vuonna 2012 säädetty laki ulkomaisista agenteista 87 . Tämä tukee käsitystä Venäjän 

yhtenäisyydestä historiallisena normina, jota ulkopuolelta kohdistuvat uhat rikkovat.88  Tällainen 

narratiivi sopii Venäjän valtiollisiin heikkouden aikoihin niin sekasorron aikana (1598–1613)89 , 

vuonna 1917 ja jopa vuosina 1989–91. Osuvasti sekä bolsevikkien valtaannousu että Neuvostoliiton 

hajoaminen voidaan tulkita ulkopuolelta tulevien ideologioiden Venäjän vakautta järkyttävänä 

vaikutuksena. Sitä vasten Putinin hallinnon kielenkäyttö Venäjän oikeudesta omaan 

yhteiskuntamalliinsa vaikuttaa perustellulta, sillä vain se voi taata kansallisen vakauden.  

4.4.2 Tutkimus ja koulutus 

Rajoitettu pääsy historiallisiin arkistoaineistoihin ja valikoiva asiakirjojen julkistaminen ovat 

keskeinen osa historiapoliittisia menetelmiä, yleisesti sekä myös Venäjällä90. Vaikuttaa siltä, että 

tälläkin saralla ulkopoliittiset ja sisäpoliittiset intressit sekoittuvat keskenään, sillä Venäjän 

arkistojulkaisut usein heijastelevat ulkomailla tehtyjä historiantulkintoihin liittyviä linjauksia: 

Venäläiset arkistot ovat julkaisseet aineistoja ottaakseen kantaa sekä Ukrainan että Puolan valtioiden 

historialakeihin. Molemmissa tapauksissa tavoitteena oli puolustaa Neuvostoliiton historiallista 

perintöä ja torjua kritiikkiä.91 

 

86 Linchenko, Andrei, ja Daniil Anikin. 2020. ”The political uses of the past in modern Russia: the images of the 

October revolution 1917 in the politics of memory of Russian parties”. European politics and society (Abingdon, 

England) 21(3), 367–68;  

Malinova 2019, 91;  

Mjør, Kåre Johan. 2020. ”“Russia’s Thousand-Year History”: Claiming a Past in Contemporary Russian Conservative 

Thought”. Teoksessa Suslov, Mikhail, ja Dmitry Uzlaner, toim. 2020. Contemporary Russian conservatism: problems, 

paradoxes, and perspectives. Boston: Brill, 281;  

Ryan, James. 2018. ”The Politics of National History: Russia’s Ruling Elite and the Centenary of 1917”. Revolutionary 

Russia 31(1), 24, 27–29. 
87 Laki velvoittaa politiikkaan osallistuvia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä rekisteröitymään ulkomaisiksi agenteiksi, 

jos ne saavat rahoitusta ulkomailta. Myöhemmin lakia on laajennetu koskemaan suurempaa joukkoa toimijoita 

laveammin perustein. Ks. Ryan 2018, 28; Weiss-Wendt 2020, 224, 240–41. 
88 Ryan 2018, 28. 
89 Ulkoisten hyökkäyksien ja valtiollisen hajaannuksen kausi, joka päättyi Romanov-suvun valtaanousuun. Ks. Korpela, 

Jukka. 2006. ”Keskiajan Venäjä”. Teoksessa Nikula, Jouko, toim. 2006. Katse Venäjään: suomalaisen Venäjä-

tutkimuksen antologia. Helsinki: Aleksanteri-instituutti, 461. 
90 Miller 2012a, 11. 
91 Weiss-Wendt 2020, 19–20. 
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Vielä 1990-luvulla historiantutkijoille taattiin melko vapaa pääsy Venäjän valtionarkistoihin, mutta 

2000-luvulla tilanne on muuttunut merkittävästi. Etenkin Stalinin terroriin osallistuneita sekä näiden 

uhreja koskevien asiakirjojen julkisuutta on rajoitettu tai salassapitoa pidennetty vedoten 

yksityisyyden suojaan. Neuvostoliiton salaisen poliisin jäsenten kohdalla salaamisen julkilausuttu syy 

on ollut mahdollinen haitta näiden jälkeläisille. On myös merkkejä siitä, että valtion virastot tuhoavat 

historiallisesti kiusallisia asiakirjoja. Toisen maailmansodan ulkopuolella historiantutkijoiden työ on 

vapaampaa.92 

Venäjän hallinto harjoittaa myös painostusta itse tutkijoita kohtaan. Ulkomaisia tutkijoita on sakotettu 

tai jopa karkotettu viisumirikkeiden varjolla. Paikallisia venäläisiä tutkijoita taas saattaa kohdata pitkä 

vankeusrangaistus, joko salaisten asiakirjojen vuotamisesta tai muista tekaistuista syytteistä. 

Virallisia rikosoikeudellisia toimia saattaa edeltää mustamaalauskampanja. Kuten muissa 

historiapolitiikan toiminnoissa, ei ole kaikissa tapauksissa selvää, onko painostus lähtöisin 

keskitetyistä hallinnon pyrkimyksistä vai onko taustalla kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 

vilpittömän spontaani reaktio. Raja näiden välillä on toki häilyvä, sillä Putinin poliittisia liittolaisia 

toimii johtotehtävissä myös näennäisesti ei-valtiollisissa järjestöissä, kuten RVIO:ssa.93 

Yksittäisten tutkijoiden lisäksi historiapoliittiset toimet ulottuvat riippumattomiin laitoksiin, kuten 

korkeakouluihin, joiden toimintaa on pyritty rajoittamaan, ellei niiden toiminnan sisältöä itsessään 

ole muokattu hallinnon poliittisia tarpeita palvelevaksi. Samoin historiapolitiikka ilmenee 

koululaitoksessa: koululaisille on perustettu niin kutsuttu patrioottinen opetusohjelma, jonka 

julkilausuttuja tavoitteita ovat muun muassa isänmaallisuuden ja maanpuolustustahdon 

kasvattaminen, mikä kattaa tietenkin myös oikeanlaiset historiantulkinnat. Samaan projektiin 

kuuluvat hallinnon tuottamat historianoppikirjat, joiden on tarkoitus antaa oppilaille ristiriidaton kuva 

Venäjän historiasta.94 

4.4.3 Lainsäädäntö 

Vuoden 2009 epäonnisen lakiehdotuksen jälkeen seurasi usean vuoden tauko, jolloin historian 

tulkintoja koskevaa lainsäädäntöä ei säädetty. Tilanne muuttui vuoden 2012 jälkeen, jolloin lyhyessä 

ajassa ajettiin läpi useita lakiuudistuksia. Pian levottomuuksien päätyttyä hallinto ryhtyi rajoittamaan 

poliittisia oikeuksia ja julkisten mielenilmaisujen, kokoontumisten sekä mielipiteen ilmaisun vapautta. 

 

92 Weiss-Wendt 2020, 21–22, 232. 
93 Weiss-Wendt 2020, 23, 36–38, 57, 226. 
94 Gjerde 2015, 149; Sanina, Anna Georgievna. 2018. ”Patriotism and Patriotic Education in Contemporary Russia”. 

Russian social science review 59(5), 469; Weiss-Wendt 2020, 34–35, 124–26, 135–37. 
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Näitä seurasivat uskonnon, kirkon aseman sekä perinteisten arvojen turvaamiseen tähtäävät lait, jotka 

muun muassa kielsivät perhearvojen häpäisemisen ja ”homopropagandan” levittämisen.95 

Historiapolitiikan saralla tärkein laki on niin kutsuttu pykälä 354.1, jonka Putin allekirjoitti pitkän 

poliittisen väännön jälkeen vuonna 2014. Se kieltää natsismin ihannoimisen ja Venäjän sotilaallisen 

kunnian symbolien häpäisyn96. Koposovin mukaan laki pyrkii vakiinnuttamaan käsityksen, jonka 

mukaan Neuvostoliitto oli toisen maailmansodan suurin kärsijä. Samalla se pyrkii suojelemaan 

valtion muistoa sodan uhrien syytöksiltä. Lain säätäminen saattaa myös liittyä Venäjän ja Ukrainan 

väliseen konfliktiin aluevalloitusten oikeuttamisessa. Sittemmin lain pohjalta on jaettu useita 

tuomioita. Ensimmäisessä niissä venäläinen automekaanikko tuomittiin siitä, että hän jakoi 

sosiaalisessa mediassa artikkelia, joka pisti toisen maailmansodan alkamisen sekä natsi-Saksan että 

Neuvostoliiton syyksi.97 

Toinen merkittävä tapaus, jossa Venäjän lainsäädäntöä on laadittu suhteessa historiantulkintaan, on 

vuoden 2020 perustuslakiuudistus. Sen merkitys historiapolitiikalle on ennen kaikkea symbolinen. 

Vuonna 2020 perustuslakiin tehtiin lisäyksiä, joiden muotoilussa on selvästi erotettavissa joitain 

Venäjän historiapoliittisen strategian keskeisiä piirteitä: perustuslain mukaan Venäjällä on 

tuhatvuotinen historia, se on Neuvostoliiton oikeudellinen seuraaja sekä kunnioittaa isänmaan 

puolustajien muistoa ja puolustaa historiallista totuutta. Lisäksi maininnan saa myös valtion 

historiallinen yhtenäisyys ja usko jumalaan. Lisäyksistä erottuu siis pyrkimys rakentaa kuva Venäjän 

historiasta jatkumona ja korostaa valtion velvollisuutta historiantulkintojen oikeudenmukaisuuden 

valvomisessa. Maininta jumalasta tuo esille perinteisten arvojen ja uskonnon keskeisen aseman 

hallinnon strategiassa.98 

4.4.5 Historian näennäinen demokratisoiminen 

Mielenkiintoinen historiapoliittisen strategian ilmentymä on kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 

alkuun paneman liikkeen omaksuminen osaksi valtion historiapolitiikkaa. Tästä osuva esimerkki on 

kuolematon rykmentti, joka on alkujaan pienen venäläisen toimittajien ja historioitsijoiden joukon 

aloittama vuosittainen perinne. Siinä sotaan osallistuneiden jälkeläiset liittyvät voitonpäivänä 9. 

 

95 Koposov 2018, 278–79; Schiek, Sebastian, ja Azam Isabaev. 2019. ”Ready for diffusion? Russia’s “cultural turn” and 

the post- Soviet space”. Teoksessa New conservatives in Russia and East Central Europe, 268. 
96 Lain englanninkielinen muotoilu on ”Glorification of Nazism and desecration of symbols of Russian military glory”. 

Ks. Weiss-Wendt 2020, 231. 
97 Koposov 2018, 294–96; Laine 2020, 533–34; Weiss-Wendt 2020, 232–33. 
98  Sadowski, Jakub. 2021. ”Amendments of 2020 to the Russian Constitution as an Update to Its Symbolic and Identity 

Programme”. International journal for the semiotics of law, 6–9; Weiss-Wendt 2020, 223. 
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toukokuuta kulkueeseen, jossa he kantavat sodassa kaatuneitten sukulaistensa kuvia. Kuolemattoman 

rykmentin tarkoituksena on tuoda sotaveteraanit sodan muistelemisen keskiöön ja muuttaa 

voitonpäivän vietto perhekeskeisemmäksi. Liike on periaatteiltaan poliittisesti sitoutumaton ja ei-

kaupallinen, mitä on rikottu toistuvasti eri tahojen toimesta.99 

Ensimmäinen Kuolemattoman rykmentin kulkue pidettiin vuonna 2012, jonka jälkeen sen suosio on 

kasvanut nopeasti. Samanaikaisesti hallinnon kiinnostus liikettä kohtaan lisääntyi, mikä johti lopulta 

yrityksiin ottaa se kokonaan hallintaan. Lopputuloksena Kuolematon rykmentti on jakautunut kahtia 

alkuperäisten perustajien riippumatomaan liikkeeseen ja hallinnon omimaan näennäisesti itsenäisesti 

järjestäytyvään versioon. Jälkimmäinen saa tukea viranomaisilta ja näyttävän paikan valtion 

juhlallisuuksissa.100 Myös RVIO kertoo jäsenistönsä osallistuvan vuosittaiseen kulkueeseen101. 

Poliittisen eliitin näkökulmasta kuolemattomaan rykmenttiin ja vastaavanlaisiin liikkeisiin liittyy 

sekä turvallisuusriskejä että mahdollisuuksia hallinnon vallan legitimointiin. Hallitsematon 

kansalaisyhteiskunnan harjoittama sodan muistelu saattaa tuottaa historian tulkintaa, joka haastaa 

viralliset narratiivit. Liian uhrikeskeinen muistaminen vie huomiota itse voiton juhlimiselta ja saattaa 

jopa kääntyä neuvostovallan kritiikiksi. Jotkut tarkkailijat hahmottavat liikkeen ulkomaisiksi 

yrityksiksi horjuttaa Venäjän kansallista yhtenäisyyttä. Hallinnon huolet ovat perusteltuja siinä 

mielessä, että Kuolemattoman rykmentin perustajien alkuperäinen tarkoitus oli haastaa valtion 

monopoli sodan muistelemisessa.102   

Näennäisesti ruohonjuuritasolta ponnistava kansanomainen liike on oiva julkisuustemppu hallinnolle, 

joka haluaa näyttäytyä suosittuna ja oikeanlaisten historian tulkintojen vaalijana. Putinin hallinto on 

olemassa olevien historiakulttuurin ilmentymien omimisen lisäksi pyrkinyt myös luomaan uusia, 

muka spontaanisti syntyneitä paikallisia historiarituaaleja. Käsittelen tätä historian näennäisen 

demokratisoimisen muotoa tutkielmani analyysiosiossa siten kuin sitä ilmenee aineistossani. 

4.5 Yhteenveto 

Edellä laatimani lyhyen Venäjän historiapolitiikan historian ja sen vaikutusten perusteella esitän, että 

Venäjän historiapoliittisen strategian neljä keskeistä ominaispiirrettä tai -periaatetta ovat: 

 

99 Fedor, Julie. 2017. ”Memory, Kinship, and the Mobilization of the Dead: The Russian State and the “Immortal 

Regiment” Movement”. Teoksessa Fedor, Julie, Simon Lewis, ja Tatiana Zhurzhenko. 2017. War and Memory in 

Russia, Ukraine, and Belarus. Cham: Palgrave Macmillan, 315–16; Weiss-Wendt 2020, 104. 
100 Fedor 2017, 316–17. 
101 RVIO 2021, 97. 
102 Fedor 2017, 314–15; Weiss-Wendt 2020, 103. 
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1) Venäjän historian esittäminen myönteisenä 

2) Historiallisen jatkuvuuden korostaminen 

3) Historian hahmottaminen turvallisuuskysymyksenä  

4) Historian näennäinen demokratisoiminen 

Historian myönteisen esittämisen tarkoitus on kasvattaa isänmaallisuutta ja puolustustahtoa etenkin 

nuorten keskuudessa. Keinoja siihen ovat puuttuminen kouluopetukseen sekä erilaisten näennäisesti 

ei-valtiollisten järjestöjen toiminta. Myönteisen historiakuvan ytimessä on sotahistoria, etenkin suuri 

isänmaallinen sota, joka esitetään sankaruuden kautta. Siihen liittyvien virallisten tulkintojen 

kyseenalaistaminen on pyritty estämään lainsäädännöllä ja tutkijantyön poliittisella ohjaamisella. 

Jatkuvuuden korostaminen kietoutuu yhteen myönteisen historiakuvan kanssa. Sen seurauksena 

ongelmalliset ajanjaksot joko aktiivisesti unohdetaan tai sitten kehystetään uudelleen. Tämä on 

poikkeus myönteisen historiakuvan esittämiseen: jotkin historian ajanjaksot, esim. 1990-luku, 

voidaan esittää kielteisinä, jos niillä on narratiivinen merkitys poliittisten myyttien luomisessa. Tässä 

esimerkissä myrskyisä 1990-luku toimii oikeutuksena nykyhallinnon vallalle. Yleensä jatkuvuuden 

korostaminen johtaa valikoiviin ja yksinkertaistaviin historiantulkintoihin, joissa ristiriitaisuudet 

pyyhitään sivuun.  

Historia turvallisuuskysymyksenä ilmenee hallinnolle sekä ulko- että sisäpoliittisena haasteena. 

Historia näyttäytyy ratkaisuna kansallista yhtenäisyyttä, valtion vakautta ja Putinin hallinnon valta-

asemaa uhkaaviin ongelmiin. Tämä periaate on johtanut lukuisiin lakialoitteisiin ja se on osaltaan 

Venäjän historiapolitiikan katalysaattori. Vuoden 2012 historiapoliittinen käänne johtuu suurelta osin 

hallinnon kokemasta uhasta, joka kumpuaa ensisijaisesti maan sisäisestä levottomuudesta, mutta joka 

yhdistyy monien näkökulmasta osaksi laajempaa hybridikamppailua ulkoisia vihollisia vastaan. 

Historian näennäinen demokratisoiminen on neljäs keskeinen Venäjän historiapolitiikan piirre. Se on 

osittain ratkaisu turvallisuuskysymyksiin, sillä sen avulla hallinto vahvistaa omaa asemaansa. 

Historian näennäisen demokratisoitumisen tavoitteena on saada historiapolitiikka vaikuttamaan 

alhaaltapäin kumpuavalta ruohonjuuritason toiminnalta. Samalla siihen liittyy aidosti 

kansalaisyhteiskunnan tuottamien historianarratiivien kontrollointi, jolloin niiden ongelmalliset osa-

alueet voidaan ohjata uudelleen hallinnolle myönteisiksi. Selkein esimerkki tästä on Kuolemattoman 

rykmentin omiminen. 

Seuraavaksi tarkastelen historiapoliittisen strategian lukuisia toteuttajia. 
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5 Toimijat 

Toisin kuin muualla Itä-Euroopassa, Venäjälle ei ole perustettu Puolan mallin mukaista kansallista 

muistoinstituuttia. Miller arvioi syyksi tälle sen, ettei Venäjä ei ole koskaan luopunut Neuvostoliiton 

perinnöstä, joten tätä kriittisesti arvioivalle taholle ei ole ollut tarvetta. Neuvostoperinnön jatkuvuutta 

kuvastaa osuvasti esimerkiksi se, että nykyinen turvallisuuspalvelu FSB on suoraa jatkoa KGB:lle, 

joten yhtä ei voi tarkastella kriittisesti historiallisessa kontekstissa ilman toista. Yhden julkisen 

muistoinstituutin sijaan Venäjälle on syntynyt lukuisia näennäisesti ei-valtiollisia järjestöjä, joilla on 

tiiviit yhteydet poliittiseen johtoon.103 

Osin tästä syystä Venäjän historiakentällä on lukuisia toimijoita. Näennäisen moniäänisyyden sijaan 

kyseessä on pitkälti keskitetystä hallittu kokonaisuus, mikä ei kuitenkaan takaa täysin ristiriidattomia 

historiallisia narratiiveja. Tässä luvussa käsittelen tutkielmani kannalta olennaisimpia Venäjän 

historiapoliittisia toimijoita. En pyri erittelemään jokaista yksittäistä tahoa, vaan olen valinnut 

tarkasteltavaksi vain ne, jotka ovat keskeisimmässä asemassa historiapoliittisen strategian 

muodostumisessa tai joilla on omia intressejään, jotka tulevat ilmi historiapolitiikan toteuttamisessa.  

Tärkein toimija tutkielmani kannalta on tietenkin itse Venäjän sotahistoriallinen seura, jota käsittelen 

seuraavaksi. Tämän lisäksi tarkastelen lyhyesti tärkeitä instituutioita, kirkkoa ja armeijaa, joiden 

asema historiapolitiikassa on keskeinen 104 . Ainoa yksittäinen henkilö, jota käsittelen omassa 

alaluvussaan, on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Katson, että hänen retoriikassaan tiivistyvät 

historiapoliittisen strategian keskeisimmät piirteet ja että hänen kantansa edustat Venäjän hallintoa 

laajemminkin. 

5.1 RVIO 

Venäjän sotahistoriallinen seura perustettiin joulukuun 29. päivänä vuonna 2012 presidentin 

asetuksella nro 1710. Seuran perustamisen tarkoitus on ”...yhdistää valtion ja yhteiskunnan 

voimavarat Venäjän sotahistorian tutkimuksessa, edistää venäläisen sotahistorian opiskelua ja 

vastustaa yrityksiä väärennellä sitä, tukea sotahistoriallisen tieteen saavutusten popularisointia, 

nostaa asepalveluksen arvostusta ja kasvattaa isänmaallisuutta.”105  RVIO on raporttinsa mukaan 

keisari Nikolai II:n perustaman vuosina 1907–1917 toimineen Keisarillisen sotahistoriallisen seuran 

 

103 Forchtner ja Wodak 2017; Linchenko ja Anikin 2020, 360; Miller 2012b, 262–63. 
104 Armeija ja kirkko olivat vuonna 2018 toteutetun kyselyn mukaan venäläisten luotetuimmat instituutiot, mikä 

osaltaan selittää niiden vahvaa asemaa historiapolitiikassa. Ks. Weiss-Wendt 2020, 43. 
105 Asetuksen sisältö on nähtävissä RVIO:n verkkosivuilla: https://rvio.histrf.ru/official/decree-no-1710 (katsottu 

8.10.2021) 

https://rvio.histrf.ru/official/decree-no-1710
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perillinen106. RVIO on lyhyen olemassaolonsa aikana kasvanut voimakkaasti: vuonna 2019 seuralla 

oli 12 000 maksavaa jäsentä ja aluetoimisto jokaisessa Venäjän 85 liittovaltiosubjektissa.107 

Vaikka RVIO on muodollisesti ei-valtiollinen järjestö, sen johtohenkilöiden tiiviit yhteydet Venäjän 

poliittiseen eliittiin ja valtion instituutioihin tekevät siitä todennäköisemmin hallinnon jatkeen. RVIO 

on saanut valtion budjetista rahoitusta miljoonia ruplia ja lahjoituksia näennäisesti yksityisiltä 

yrityksiltä, kuten esimerkiksi Transneftiltä, jotka ovat todellisuudessa pitkälti valtio-omisteisia. 

Seuran puheenjohtaja on Vladimir Medinski, joka toimi vuoteen 2020 saakka kulttuuriministerinä. 

Kulttuuriministeriö on toistuvasti tukenut RVIO:n toimintaa.108 

Raporttinsa mukaan RVIO on toteuttanut seitsemässä vuodessa 5000 projektia109. Vaikka seuran itse 

ilmoittaman luvun ymmärtäisi vain viitteellisenä, kertoo se sen toiminnan laajuudesta. Jo pelkästään 

raportin 176 sivua kattaa kymmeniä, ellei jopa satoja erilaisia hankkeita, joista annetaan eriäviä 

määriä tietoa. Tarkoituksenani ei ole tämän tutkielman puitteissa tehdä täydellistä selkoa kaikista 

RVIO:n suunnittelemista ja toteuttamista projekteista. Sen sijaan pyrin tarjoamaan tiiviin yleiskuvan 

sen tärkeimmistä toiminnan muodoista. 

Hyvä tapa jäsennellä sotahistoriallisen seuran toimintaa on tarkastella sen raportin rakennetta. 

Raportti on jaoteltu eri lukuihin, joista suurin osa käsittelee yhtä sen toiminnan osa-alueista. 

Varsinainen tutkielmani aineisto osuu otsikon Monumentaalinen propaganda alle, joka käsittelee 

lukuisten patsaiden lisäksi muistolaattoja. Muut luvut käsittelevät muun muassa seuraavia aiheita: 

alueellinen politiikka, sotahistorialliset leirit, museo- ja näyttelytoiminta, etsintäretkikunnat, 

julkaisutoiminta, asiantuntijakonsultointi, historianopetus, tieteelliset konferenssit, RVIO:n luennot, 

graffitit, internet ja nuorison isänmaallinen kasvatus. 110 Aiheet antavat kattavan kuvan seuran 

kirjavasta toiminnasta ja osuvasti alleviivaavat sen tavoitteita. 

Seura järjestää leirien lisäksi myös muita massatapahtumia. RVIO:n historiallisissa näytännöissä 

juhlitaan jotain historiallista tapahtumaa tai ajanjaksoa, usein yksittäistä sotilaallista yhteenottoa 

kuten vuonna 1812 käytyä Borodinon taistelua. Tapahtumiin kuuluu kulissien rakentaminen ja 

näyttelijöiden palkkaaminen esittämään esimerkiksi saksalaisia sotavankeja.  Seuran mukaan näitä 

 

106 RVIO 2021, 3, 6. 
107 Weiss-Wendt 2020, 56–57. 
108 Weiss-Wendt 2020, 56–60. 
109 RVIO 2021, 176. 
110 RVIO 2021, 4–5. 
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historiafestivaaleja järjestetään vuosittain yli 25, ja niihin osallistuu 3000 seuran jäsentä ja yli puoli 

miljoonaa katsojaa.111 

Mahdollisesti johtuen RVIO:n kytköksistä poliittiseen eliittiin, pyrkii se usein antamaan 

toiminnastaan demokraattisen kuvan – esimerkiksi patsaiden suunnittelusta pidettävät kilpailut112 tai 

pystyttämispaikasta järjestettävät julkisen äänestykset113. Myös muussa toiminnassaan seura nojaa 

ihmisten osallistumiseen. Juuri käynnissä oleva projekti Muistin paikka (Место памяти) kehottaa 

ihmisiä lisäämään verkkopalveluun omia kohteitaan, kuten sotamuistomerkkejä tai hautoja, jotka ovat 

kunnostamisen tai suojelun tarpeessa114. Kuten tulen osoittamaan tutkielmani Patsaat-luvussa, RVIO 

vetoaa usean patsaan kohdalla yksittäisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osuuteen patsaiden 

pystyttämisessä. Näin seura näyttäytyy riippumattomana järjestönä eikä valtiovallan jatkeena. 

5.2 Vladimir Putin 

Presidentti Vladimir Putinin toimijuutta historian alalla on vaikea kiistää. Hänen poliittinen 

retoriikkansa vilisee viittauksia menneisyyden tapahtumiin. Putin on useaan otteeseen esittänyt 

näkemyksiään siitä, mikä historian tehtävä yhteiskunnassa on: historian tulee kasvattaa 

isänmaallisuutta ja ylpeyttä maataan kohtaan. 115 Tämä näkemys sopii yksiin Venäjän harjoittaman 

historiapolitiikan kanssa. Ristiriidat ja monitulkintaiset totuudet aiheuttavat yhteiskunnallista 

epäsopua, joten historian tulkinnat vaativat ajoittain poliittista ohjausta. 

On lopulta hankala eritellä, mikä osa Venäjän johdon historiapoliittisesta strategiasta on Putinin omaa 

käsialaa ja missä suhteessa hän toimii kannattajakuntiensa äänitorvena. En voi tarjota siihen lopullisia 

vastauksia tämän tutkielman puitteissa. On kuitenkin hyödyllistä tarkastella lyhyesti, mikä on Putinin 

(ainakin näennäisesti) henkilökohtainen suhde historiaan. Venäjän valtarakenne on vahvasti 

presidenttikeskeinen, joten Putinin ulostulot heijastelevat vahvasti hallinnon yleistä poliittista linjaa, 

oli syy- ja seuraussuhde kumpaan suuntaan tahansa.116 

 

111 Weiss-Wendt 2020, 139. 
112 Esimerkiksi Vladimir Suuren suunnittelusta laaditun kilpailun voitti Salavat Šerbakov, RVIO:n jäsen, jolta seura on 

tilannut useita patsaita. Ks. Weiss-Wendt 2020, 169, 173. 
113 Viimeaikainen esimerkki on Nikolai Rajevskin patsas. Ks. esim. Новоселова, Елена. 2021. ”Стартовало 

голосование за выбор места для памятника Николаю Раевскому”. Российская газета. 

https://rg.ru/2021/09/24/startovalo-golosovanie-za-vybor-mesta-dlia-pamiatnika-nikolaiu-raevskomu.html (katsottu 

11.10.2021). 
114 Ks. RVIO:n verkkosivut: https://rvio.histrf.ru/activities/projects/projects/0 (katsottu 11.10.2021). 
115 Gjerde 2015, 154. 
116 Laine 2020, 521. 

https://rvio.histrf.ru/activities/projects/projects/0


    

35 

 

Yksi Putinille läheisimmistä aiheista vaikuttaa olevan historiallinen jatkuvuus. 

Venäjän ”tuhatvuotinen historia” on käsite, joka on toistunut hänen puheissaan tiuhaan. Venäjän 

historian tulkitseminen pitkänä jatkumona on johdonmukainen hänen muiden poliittisten linjausten 

kanssa, kuten Neuvostoliiton ja keisarikunnan symbolien omaksumisen virallisiksi valtion 

tunnuksiksi.117 Kåre Johan Mjørin mukaan tuhatvuotisen historian korostaminen tässä yhteydessä ei 

ole historian käyttöä poliittisiin tarkoitusperiin, vaan sen avulla Putin pyrkii omimaan Neuvostoliiton 

(ja aikaisempien Venäjän valtiomuodostelmien) historian omakseen118. 

Minä katson, että tällä retoriikalla on myös selvät poliittiset hyödyt, jotka ilmenevät Venäjän 

historiapolitiikassa: Jatkuvuus korostaa vakautta, jolloin vallankumoukset ja levottomuudet 

vaikuttavat poikkeuksilta. Tällöin nykyhallinnon politiikka vaikuttaa oikeutetummalta, sillä se vaalii 

menneisyyttä ja suojelee kaaokselta. Venäjän historian ulottamisella kauas menneisyyteen on myös 

geopoliittisia ulottuvuuksia; tällöin myös Ukrainan historiallisena edeltäjänä pidetty Kiovan Venäjä 

liitetään osaksi nyky-Venäjän perintöä, mikä puolestaan oikeuttaa sen sekaantumista Ukrainaan.119 

Tämä ilmenee erityisesti tutkielmani aineistossa Kiovan hallitsijan Vladimir Suuren patsaassa (ks. 

luku Patsaat). 

Toinen Putinin henkilökohtaista historiasuhdetta värittävä asia on levottoman 1990-luvun myytti: 

Neuvostoliiton romahtamista seurannut aika oli valtiollisen heikkouden aikaa, niin sisä- ja 

ulkopolitiikassa kuin taloudessa. Putin on verrannut aikakautta sekasorron aikaan (1598–1613)120, 

jolloin Venäjän valtio hetkellisesti romahti. Tämä narratiivi esiintyi jo hänen ensimmäisen 

presidenttikautensa aikana, vaikka on todettava, että se ei ollut yksin Putinin kehittämä vaan oli jo 

valmiiksi laajemmin vallalla Venäjän poliittisen eliitin keskuudessa. Myöhemmin levottoman 1990-

luvun rinnalle syntyi vakaan 2000-luvun myytti, jonka mukaan heikkouden aikaa seurannut 

taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys on Putinin hallinnon ansiota.121  Yhdessä nämä myytit 

tukevat Putinin vallan legitimointia ja sopivat yhteen yhtenäisyyttä ja valtiollista suuruutta korostavan 

historiapoliittisen strategian kanssa. 

1990-luvun Venäjälle tyypillinen suuntaus, jonka Putin on onnistuneesti sisällyttänyt poliittiseen 

retoriikkaansa, on statismi, vahvan valtion kannattaminen. Statistina (госудорственник), statismin 

 

117 Chebankova, Elena. 2016. ”Contemporary Russian conservatism”. Post-Soviet affairs 32(1), 36–37; Mjør 2020, 

282–84. 
118 Mjør 2020, 299. 
119 Bodin, Per-Arne. 2020. ”The Monument to Grand Prince Vladimir in Moscow and the Problem of Conservatism”. 

Teoksessa Contemporary Russian conservatism: problems, paradoxes, and perspectives, 306–7; Weiss-Wendt 2020, 

85. 
120 Ks. Korpela 2006, 461. 
121 Hill ja Clifford 2013, 16–17; Malinova 2020, 1–2. 
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kannattajana, Putinin poliittisena tavoitteena on ollut valtion vallan palauttaminen 1990-luvun 

aallonpohjan jälkeen. Hänen statismiinsa kuuluu myös historiallinen aspekti: Venäjän suurvalta-

asema on aina ollut yhteydessä valtiolliseen vahvuuteen ja kansalliseen yhtenäisyyteen. Valtio on 

toiminut yhteiskunnallisen kehityksen kiihdyttäjänä ja yhteiskuntarauhan takaajana. Suurvalta-asema 

on siten Venäjälle historiallinen normi, samoin kuin vahva valtio, joka on ensisijainen kansalaisiinsa 

nähden. Tämä näkemys ilmenee erityisesti toisessa maailmansodassa natseista saavutetussa voitossa, 

joka on Putinin puheissa yleisin esiintyvä historiallinen viittaus.122  

5.3 Armeija 

Venäjän armeijan rooli historiapolitiikassa kumpuaa erityisesti ns. patrioottisesta kasvatuksesta, 

jonka merkitys on kasvanut voimakkaasti Putinin hallinnon alla, etenkin vuoden 2014 jälkeen. Usein 

sotilaallisia piirteitä omaksuvan patrioottinen kasvatuksen pääasiallinen tarkoitus on 

isänmaallisuuden ja puolustustahdon kasvattaminen, mikä osuu yksiin myös historiapoliittisen 

strategian päämäärien kanssa. Historian tulkinnat ovat tärkeässä roolissa patrioottisessa 

kasvatuksessa, mikä yhdistää sen tiukasti muihin historiapolitiikan osa-alueisiin. Historian ja 

kansallisen puolustuksen yhteen kietoutuminen ilmenee osuvasti myös puolustusministeriön roolista 

historiapolitiikassa: vuonna 2016 se perusti työryhmän, jonka toiminta-alue on sotahistorian 

vääristelyn ehkäiseminen.123 

En ole tutkielmassani kiinnostunut armeijan toimijuudesta laajemmin, vaan pelkästään sen suhteesta 

historiapolitiikkaan ja etenkin RVIO:n toimintaan. Vaikka armeijalla on historiallisesti ollut 

Venäjällä myös itsenäisen toimijan asema, lähtökohtanani on tarkastella sitä osana Putinin hallintoa 

ja tämän poliittisen tahdon toteuttajana. Tutkielmani puitteissa ei ole myöskään olennaista tutkia 

RVIO:n ja armeijan yhteistyötä käytännönläheisellä tasolla yksittäisissä hankkeissa. Keskityn 

tarkastelemaan yleisiä poliittisia tavoitteita, jotka heijastuvat RVIO:n toimintaan. 124 

RVIO:n ja armeijan suhde on ulkoisesti kiinteä, mistä osoituksena on sotilasasuiset kunniavartiot 

seuran patsaiden julkistamistilaisuuksissa ja lukuisat sota-aiheiset tapahtumat. Suhdetta kuvaa myös 

seuran toimintaraportissa komeileva Sergei Šoigun, Venäjän puolustusministerin, laatima runo. 

 

122 Hill ja Clifford 2013, 34–37; Weiss-Wendt 2020, 84. 
123 Lassila, Jussi. 2021. ”An Unattainable Ideal: Youth and Patriotism in Russia”. Teoksessa Pynnöniemi, Katri, toim. 

2021. Nexus of Patriotism and Militarism in Russia Nexus of Patriotism and Militarism in Russia : A Quest for Internal 

Cohesion. Helsinki University Press, 122–23; Weiss-Wendt 2020, 30. 
124 Alava, Jonna. 2021. ”Russia’s young army: Raising new generations into militarized patriots”. Teoksessa Nexus of 

Patriotism and Militarism in Russia : A Quest for Internal Cohesion, 257. 
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Näennäisesti kiinteä suhde armeijan ja RVIO:n välillä ei ole tietenkään yllättävä ottaen huomioon 

Sotahistoriallisen seuran toiminnan ytimen.125 

Armeijan rooli historiapolitiikassa korostuu voitonjuhlissa, joista tärkein on suuren isänmaallisen 

sodan voitonpäivä 9. toukokuuta. Muisto- ja juhlapäivien perusteella sotahistorialla on suuri 

merkitys: Venäläiseen kalenteriin on merkitty 17 sotajuhlapäivää, jolloin juhlitaan erinäisiä taisteluita 

tai muita sotaisia tapahtumia. Tämän lisäksi kalenterin 16 muistopäivästä lähes puolet liittyy tavalla 

tai toisella Venäjän tai Neuvostoliiton käymiin sotiin.126 

5.4 Kirkko 

Ortodoksinen kirkko on merkittävä toimija Venäjän poliittisella kentällä. Se on, ainakin näennäisesti, 

liittoutunut valtion kanssa ja ajaa samoja asioita: isänmaallisuutta ja perinteisiä arvoja. Kirkko 

osallistuu venäläisten isänmaalliseen kasvattamiseen ja maanpuolustushengen nostattamiseen. Tästä 

syystä se tekee myös läheistä yhteistyötä armeijan kanssa ja sen jäsenistössä on runsaasti entisiä 

turvallisuuspoliisin agentteja. Kirkko ja uskonto ovat vahvasti läsnä RVIO:n tuotannossa, kuten tulen 

osoittamaan. Suuri osa sotahistoriallisen seuran pystyttämistä patsaista liittyy joko suoraan tai 

välillisesti uskontoon. Silti kirkon intressit eivät aina mene yksiin Putinin hallinnon kanssa, mikä 

ilmenee muun muassa sen varovaisesta suhtautumisesta Krimin miehitykseen ja konfliktiin Itä-

Ukrainassa.127 

Ortodoksisen kristinuskon roolia Venäjällä kuvaa se, että kaikki itsensä ortodoksiseksi määrittelevät 

eivät usko jumalaan tai ole muuten uskonnollisia. Vaikka muilla niin kutsutuilla perinteisillä 

uskonnoilla (islam, juutalaisuus, buddhalaisuus) on vakiintunut ja jossain määrin etuoikeutettu asema 

muihin vähemmistöuskontoihin nähden, yhdistetään ortodoksisuus näitä tiukemmin venäläisyyteen. 

Ortodoksisen kirkon epävirallinen asema valtionkirkkona ilmenee myös siinä, että se saa valtiolta 

eniten rahallista ja oikeudellista tukea.128 

Kirkko osallistuu menneisyyden muistamiseen rakentamalla kirkkoja ja ottamalla näyttävästi osaa 

kansallisiin juhlapyhiin, näyttävimmin voitonpäivään. Muistaminen on kohdistettu erityisesti 

isänmaata ja kirkkoa puolustaneisiin marttyyreihin. Suhtautuminen Neuvostoliittoon on 

kahtiajakoinen, sillä toisaalta suuren isänmaallisen sodan muisto on kirkolle erittäin merkittävä 

 

125 RVIO 2021, 32, 41, 45, 47, 52; Weiss-Wendt 2020, 133–34. 
126 Weiss-Wendt 2020, 145. 
127 Rousselet, Kathy. 2015. ”The Church in the Service of the Fatherland”. Europe-Asia studies 67(1), 50–53; Weiss-

Wendt 2020, 61–63, 66. 
128 Kivinen ym. 2020, 192–94; Weiss-Wendt 2020, 62. 
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myytti; toisaalta taas väkivaltaisesti ajettu valtioateismi edustaa pahuutta, jota vastaan taistelleet ja 

kuolleet ovat marttyyreita. Tämä ristiriitaisuus on vain vienosti läsnä tutkielmani aineistossa, ja se 

ohitetaan kehystyksessä lähestulkoon tyystin.129 

Kirkon johtohenkilöistä historiaan ottavat kantaa erityisesti Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja 

patriarkka Kirill ja piispa Tihon, jota pidetään usein myös Putinin hengellisenä mentorina. Tämä on 

myös suuren Venäjä – minun historiani -historiapuistoketjun (Россия – моя история) alullepanija. 

Historiapuistoketju on levinnyt vuonna 2013 Moskovassa pidetystä näyttelystä ympäri Venäjää: 

pelkästään vuonna 2017 avattiin uusia historiapuistoja 17 kappaletta. Niiden sisältö käsittelee 

Venäjän historian eri vaiheita laajasti, vaikkakin niiden historiantulkinnat ovat valikoivia ja 

tieteellisesti kyseenalaisia.130 

5.5 Muut 

Ylhäällä käsiteltyjen tahojen lisäksi Venäjän historiapolitiikan saralla on lukuisia muita toimijoita, 

joista suuri osa on pienempiä näennäisesti riippumattomia järjestöjä tai ryhmiä. Näiden muiden 

toimijoiden rooli saattaa olla merkittävä erikseen tai yhdessä, mikä ei kuitenkaan tule ilmi tutkielmani 

aineistosta. Tästä syystä tarkastelen niitä vain valikoiden ja lyhyesti tarkoituksenani täydentää 

historiapoliittisen kentän yleiskuvaa. On huomattava, että lukuisilla eri toimijoilla saattaa olla 

päällekkäisyyttä johtohenkilöissä, joten näennäinen moninaisuus on olla harhaanjohtavaa. 

Venäjän historiallinen seura (RIO)131 on eräänlainen sisarjärjestö RVIO:lle. Se on perustettu samana 

vuonna, 2012, ja sekin jatkaa tsaarinaikaisen samannimisen järjestön perintöä 132 . RIO:n 

perustamisajankohta vuosien 2011–2012 levottomuuksien jälkeen antaa ymmärtää, että se on osa 

demokratiaprotestien aiheuttamaa hallinnon vastareaktiota. Seuran puheenjohtajana toimii Sergei 

Naryškin, joka oli myös Medvedevin perustaman historiakomitean puhemies133. Sotahistorialliseen 

seuraan verrattuna RIO näyttäytyy perinteisempänä akateemisena instituutiona, joskin historiaseurat 

ovat myös tehneet yhteistyötä. RIO:n verkkosivuilla seuran tehtäväksi ilmoitetaan yhteiskunnan ja 

valtion toimijoiden työpanoksen yhdistäminen yleisvenäläisen historiakulttuurin luomiseksi. Tämän 

 

129 Rousselet 2015, 54–56. 
130 Weiss-Wendt 2020, 65–67. 
131 Ven. Rossijskoe istoritšeskoje obšestvo (Российское историческое общество) 
132 Alkuperäinen Venäjän historiallinen seura on perustettu vuonna 1866. Ks. Weiss-Wendt 2020, 56. 
133 Ks. tutkielman sivu 21. 
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historiakulttuurin tulisi perustua objektiiviseen tutkimukseen, popularisointiin ja kansallisen muistin 

säilyttämiseen.134 

Akateemisista instituuteista poikkeava historiapoliittinen toimija on Yön sudet (Ночные Волки), 

vuonna 1989 perustettu moottoripyöräkerho, joka toimii muodollisesti ei-valtiollisena 

nuorisojärjestönä. Yön sudet osallistuu menneisyyden muistelemiseen erilaisilla tempauksilla ja 

tapahtumilla, joista kuuluisin lienee vuosittainen pyhiinvaellus Berliiniin juhlimaan voittoa Saksasta 

toisessa maailmansodassa. Seuran jäsenet ovat vastaavanlaisesti näyttävästi esiintyneet muun muassa 

Krimillä ja Itä-Ukrainassa. Yön sudet ovat läheisissä väleissä ortodoksisen kirkon, Putinin ja RVIO:n 

kanssa. Seura on saanut rahoitusta sekä Sotahistorialliselta seuralta että suoraan presidentiltä. RVIO:n 

kanssa yhteistä on myös patsaiden pystyttäminen. Moottoripyöräkerhon rooli historiapolitiikassa 

kertoo osuvasti Putinin hallinnon historiapoliittisen strategian toteutuksen monimuotoisuudesta.135 

Weiss-Wendt pitää yhtenä harvoista vastaäänistä Venäjän historiantuottamisen alalla Vapaata 

historiallista seuraa (VIO)136, joka on perustettu vuonna 2014. Seura on toistaiseksi saanut toimia 

häiriöttä, mikä johtunee sen vähäisistä mahdollisuuksista haastaa virallisia historianarratiiveja. VIO:n 

toimintaa pyörittävät ammattihistoriantutkijat ja se tekee yhteistyötä opiskelijoiden, 

museotyöntekijöiden, opettajien ja historian harrastajien kanssa. Seura lähestyy historiaa erityisesti 

alhaalta, ruohonjuuritasolta, missä paikallinen muistitieto on keskeisessä asemassa. 137  

Verkkosivuillaan VIO kertoo tärkeimmäksi tehtäväkseen tiedon levittämisen liittyen menneisyyteen 

ja historiantutkimuksen rooliin nyky-yhteiskunnassa. Muihin tavoitteisiin lukeutuvat muun muassa 

vapaan tutkimuksen tukeminen sekä historiallisten faktojen ja lähteiden vääristelyn vastustaminen.138 

 

134 RIO:n verkkosivut. Российское историческое общество. https://kraeved.historyrussia.org/ (katsottu 27.10.2021).; 

Ks. esim. RVIO 2021, 71, 113; Weiss-Wendt 2020, 55–56. 
135 Weiss-Wendt 2020, 73–76, 176. 
136 Ven. Volnoe istoritšeskoje obšestvo (Вольное историческое общество) 
137 Weiss-Wendt 2020, 244–45. 
138 VIO:n verkkosivut. Вольное историческое общество. https://volistob.ru/ (katsottu 27.10.2021). 



    

40 

 

6 Patsaat  

Tässä luvussa käsittelen tutkielmani aineiston yksittäisiä patsaita. Yleisen esittelyn jälkeen pyrin 

hahmottamaan, minkälaisia historiallisia narratiiveja patsaat muodostavat yksittäin. Olen jaotellut 

patsaat ryhmiin sen mukaan, miten ne esiintyvät RVIO:n raportissa. Siten tulee ilmi myös se, miten 

patsaat on sijoitettu aineistossa suhteessa toisiinsa. Seuraavassa luvussa Narratiivien analyysi peilaan 

tämän luvun huomioiden pohjalta yksittäisten patsaiden muodostamia narratiiveja Venäjän 

historiapoliittiseen strategiaan. Esitän sen pohjalta kolme päänarratiivia, jotka muodostavat RVIO:n 

historiapoliittisen toiminnan ytimen.  

Kuvailen kustakin patsaasta niitä piirteitä, jotka ovat analyysini kannalta olennaisia. Eniten 

painoarvoa annan kehystävälle tekstille, josta ilmenee RVIO:n itse patsailleen antamat merkitykset. 

Kommentoin myös patsaiden ulkonäköä, jos se jollain tavoin vaikuttaa patsaiden muodostamiin 

narratiiveihin tai vaikuttaa niistä tehtäviin tulkintoihin. Suurin osa patsaista muistuttaa ulkonäöltään 

tyypillisiä historia-aiheisia veistoksia, kuten rintakuvia tai ratsastajapatsaita, tai ne ovat muuten 

pelkistettyjä. Esimerkiksi kirkonmiestä kuvaavan patsaan kristillinen symboliikka ei ole 

mainitsemisen arvoista. Sen sijaan poikkeavien visuaalisten piirteiden ja symboliikan analyysi on 

hedelmällistä, ja olen sisällyttänyt sen analyysiini.  

Kehystyksen lisäksi olen jokaisen historiallista henkilöä kuvaavan patsaan yhteydessä avannut myös 

sen historiallista kontekstia. Tässä olen pyrkinyt pitäytymään vain olennaisessa, joten menneisyyden 

tapahtumien sijaan pääpaino on nykyisyydessä ja patsaiden merkityksessä nykypolitiikassa. 

6.1 Isänmaan suuri historia  

Isänmaan suuri historia on ensimmäinen RVIO:n raportissa esitelty ryhmä patsaita. Ryhmään on 

kelpuutettu lähinnä keskiaikaisia ja varhaismoderneja hallitsijoita. Tutkielmassani käsittelen neljää 

sen alle luokiteltua teosta.  

Vanhimmalle patsaiden esittämistä historiallisista henkilöistä on omistettu Vladimir Suuren 

suurikokoinen 17,5 metrinen muistomerkki (Moskova, 2016). Vladimiria pidetään yleisesti 

ensimmäisenä kristittynä Kiovan Venäjän hallitsijana139, ja hän pitelee kädessään suurta ristiä140. 

Raportissa hänen vaikutustaan Venäjän sivilisaation kehitykselle kuvaillaan merkittäväksi. 

 

139 Todellisuudessa Vladimir ei ollut ensimmäinen kristitty hallitsija, joskin hänestä alkoi katkeamaton kristittyjen 

hallitsijoiden ketju. Ziegler, Charles E. 2009. The history of Russia. 2nd ed. Santa Barbara, CA: Greenwood Press, 10. 
140 Yhteyttä maalliseen ja kirkolliseen valtaan korostaa se, että patsaan julkisti presidentti Putin yhdessä patriarkka 

Kirillin kanssa. Ks. RVIO 2021, 37. 
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Vladimirin patsas on kooltaan ja ulkoasultaan mahtipontinen ja se on sijoitettu aivan Kremlin ja 

punaisen torin viereen. Sijaintia perustellaan sillä, että aikalaiset eivät nimittäneet Vladimirin 

valtakunnan aluetta Ukrainaksi tai Vähä-Venäjäksi, joten läheisyys nykyisen Venäjän poliittiseen ja 

kulttuuriseen ytimeen on osuva. Vladimir Suuri on myös Ukrainassa myyttisen kansakunnan 

perustajan asemassa, jolloin hänen omaksumisensa osaksi Venäjän historiallista perintöä saa myös 

geopoliittisen ulottuvuuden. Kehystyksen mukaan patsas on rahoitettu kansalta (narod) kerätyillä 

varoilla.141 

Toinen patsas kuvaa Iivana III:ta (lisänimeltään myös Suuri) (Kaluga, 2017), jota kutsutaan 

raportissa ”kaikkien rusien (Руси) hallitsijaksi 142 ”. Hänet tunnetaan erityisesti laajoista 

aluevaltauksista. Iivana III esitetään suurikokoisena kivipaaden päällä seuralaisenaan kotka, mikä 

lienee viittaus siihen, että hänen nimiinsä on pistetty Venäjän valtiollisen kotkasymbolin luominen. 

Kivipaasi saattaa olla myös tarkoituksenmukaisesti tehty muistuttamaan toisen kuuluisan 

valtiomiehen, Pietari Suuren ratsastajapatsasta.  Hänen saavutuksiinsa raportissa luetellaan 

Moskovan vallan keskittäminen, venäläisten alueiden yhdistäminen ja siten Venäjän valtiollisen 

riippumattomuuden takaaminen, lakien säätäminen ja Moskovan Kremlin rakentaminen. Patsas 

pystytettiin Kalugaan Leninin patsaan tilalle. Raportissa korostetaan, kuinka kunnioittavasti Lenin-

patsasta on kohdeltu siirron yhteydessä. Se on siirretty toiselle yhtä kunnianarvoiselle paikalle.143  

Kolmas patsas kuuluu Serafim Sarovilaiselle (Mitšurinsk, 2019), ortodoksisen kirkon pyhimykselle. 

Häntä kehystävä teksti on lyhyt ja siinä kerrotaan hänen merkityksestään ortodoksiselle uskolle. 

Patsas on ryhmittelyssäni ainoa, joka kuuluu yksinomaan kirkollinen-luokkaan, eikä siten liity 

suoraan sotaan.144  

Viimeisessä ryhmän patsaassa kuvattuna on kaksi 1000-luvun henkilöä, Novgorodin ruhtinas Gleb 

Svjatoslavitš ja kronikoitsija igumeni Nikon (Kertš, 2019). Patsas on pystytetty Kertšiin Krimin 

niemimaalle muistuttamaan muinaisten rusien läsnäolosta Mustanmeren alueella. Raportissa 

kerrotaan, että ruhtinas Gleb oli 1000-luvulta peräisin olevan kaiverruksen mukaan mitannut melko 

onnistuneesti muinaisen Kertšin ja Kertšinsalmen toisella puolella sijaitsevan Tmutarakanin 

kaupungin välisen etäisyyden. Raportissa osoitetaan lisäksi osuva tuhannen vuoden väli Glebin 

 

141 Bodin 2020, 306–7; RVIO 2021, 37; Shepard, Jonathan. 2006. ”The origins of Rus’ (c.900–1015)”. Teoksessa 

Perrie, Maureen. 2006. The Cambridge History of Russia. Volume 1, From Early Rus’ to 1689. Cambridge: Cambridge 

University Press, 64–66. 
142 Rusi on vanha nimitys keskiaikaisen Kiovan Venäjän ja sen seuraajavaltakuntien asukkaille. Sana Venäjä (rossija) 

tuli käyttöön vasta 1400-luvulta alkaen. Ks. Bushkovitch, Paul. 2012. A concise history of Russia. New York: 

Cambridge University Press, xvi, 1. 
143 Bushkovitch 2012, 37; RVIO 2021, 39. 
144 RVIO 2021, 40. 
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tieteellisen saavutuksen sekä Kertšinsalmen ylittävän sillan rakentamisen välillä. 145  Patsas on 

Vladimir Suuren tavoin selvä pyrkimys rakentaa historiallista jatkuvuutta Venäjän läsnäololle 

Ukrainalle kuuluvilla alueilla. 

6.2 Sotahistorian toimijat 

Sotahistorian toimijat, joka sisältää seitsemän patsasta, on toinen raportissa esitelty ryhmä. Yhtä 

lukuun ottamatta patsaat esittävät kuuluisia venäläisiä ja neuvostoliittolaisia sotapäälliköitä. Katson, 

että patsaat ovat ulkomuodoltaan melko tavanomaisia sotilasjohtajien muistomerkkejä, kuten 

rintakuvia ja ratsastajapatsaita, joten en erikseen keskity niiden visuaalisuuteen. Samoin patsaiden 

historiallinen merkitys vaikuttaa kumpuavan puhtaasti sotahistoriallisesta kunniasta, joten en 

myöskään erikseen erittele kunkin henkilön kunnostautumista taisteluissa. Paneudun sen sijaan siihen, 

miten patsaat kehystetään raportissa. 

1700-lukua edustaa kenraali Aleksandr Suvorov (Kistyš, 2020) ja amiraali Fjodor Ušakov (Temnikov, 

2019). Molemmat sotapäälliköt, erityisesti Ušakov, esitetään raportin tekstissä anteliaina ja hurskaina. 

Patsaana tämä pitelee kädessään ristiä, mikä lienee viittaus hänen myöhempään kanonisointiinsa. 

Raportissa viitataan tarinaan, jonka mukaan hänen haudallaan on todistettu ihmeitä. Ušakovin 

merenkäyntitaidosta kerrotaan vielä se, että jopa Horatio Nelson opiskeli hänen sotastrategiaansa.146  

Ainoa 1800-luvun kenraali on Mihail Skobelev (Moskova, 2014). Raportissa kerrotaan tarina 

kosmonautti Aleksei Leonovista, joka on 1990-luvulta saakka yrittänyt saada bolsevikkien 

hävittämän Skobelevin patsaan uudelleen pystytetyksi. 1990-luvun aikana kaikki pyrkimykset jäivät 

lukuisista viranomaisten lupauksista huolimatta toteutumatta. Leonovin käännyttyä RVIO:n puoleen 

patsas pystytettiin vuotta myöhemmin.147  

Neuvostoliittoa palvelivat puolestaan marsalkka Konstantin Rokossovski (Moskova, Volgograd, 

2015), kenraali Ivan Tšernjahovski (Moskova, 2016) ja marsalkka Mitrofan Nedelin (Odintsovo, 

2019). Heidän lisäkseen joukkoon kuuluu Mihail Kalašnikov (Moskova, 2017).  

Rokossovskille on omistettu oikeastaan kaksi patsasta, toinen Moskovaan ja toinen Volgogradiin 

Stalingradin taisteluiden muistoksi. Hänen mukaansa on nimetty myös katu Moskovan keskustassa. 

Tšernjahovskin rintakuvan pystyttämistä Moskovaan perustellaan Puolassa sijainneen patsaan 

 

145 RVIO 2021, 40. 
146 RVIO 2021, 41–42. 
147 Raportissa ei kerrota, mitä hallinto oli tehnyt patsashankkeen eteen 1990-luvun jälkeen ennen RVIO:n perustamista. 

RVIO 2021, 43. 
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purkamisella. Puolalaisten tekoa luonnehditaan järkyttäväksi. Rakettionnettomuudessa (ns. Nedelin-

onnettomuus148) kuolleesta Nedelinistä mainitaan, että hän oli ainoa Neuvostoliiton marsalkka, joka 

menehtyi tehtävässään.149  

Eri sarjassa muiden sotapäälliköiden kanssa on asesuunnittelijana kunnostautunut Kalašnikov, joka 

esitetään pitelemässä kädessään kuuluisaa rynnäkkökivääriään. Hänen patsastaan käsittelevässä 

tekstissä kerrotaan muistomerkin symboloivan Venäjän sotateollisen kompleksin elpymistä. Samalla 

mainitaan ivallisesti ”’liberaalin’ yleisön” löytämä virhe muistomerkin suunnittelussa: eräs siinä 

esiintyvistä aseista osoittautui saksalaiseksi konepistooliksi, mikä on toistuva virhe RVIO:n 

patsaissa150. Raportissa kerrotaan, että virhe korjattiin pikaisesti. Maininnan saa myös Kalašnikovista 

kertova samanniminen elokuva, jonka kuvauksiin RVIO on osallistunut.151 

6.3 Historian oikeudenmukaisuuden palauttaminen 

Kolmas ryhmä, Historian oikeudenmukaisuuden palauttaminen, on kaikista suurin kymmenellä 

patsaalla. Samalla se on monipuolisin, sillä sen patsaat eivät esitä yksinomaan hallitsijoita tai 

sotapäälliköitä, vaikka ovat lähinnä sota-aiheisia. Useita ryhmän patsaita yhdistää se, että niiden 

taustalla on pyrkimys valistaa yleisöä vähän tunnetusta aiheesta tai antaa tunnustusta unohdetuille 

sankareille. 

Patsas nimeltään Rykmentin pappi (Malojaroslavets, 2014) on omistettu isä Vasilille, joka palveli 

sotilaspappina Napoleonia vastaan käydyn isänmaallisen sodan aikana. Raportissa kerrotaan hänen 

osallistumisestaan Malojaroslavetsissä vuonna 1812 käytyyn taisteluun, jossa hän osoitti 

esimerkillistä rohkeutta ja kannusti venäläisiä sotilaita urotekoihin.152  

Ainoa eläimille osoitettu patsas, Rintamakoira (Moskova, 2012), on omistettu toisessa 

maailmansodassa käytetyille yli 60 000 koiralle. Rintamakoirista nostetaan esiin yksi erityisen 

ansioitunut yksilö, rintamakoira nimeltään Džulbars. Koirasta kerrotaan tarina, jonka mukaan se oli 

haavoittunut sodassa, jonka jälkeen se osallistui voitonparaatiin käärittynä Stalinin takkiin. Tarinan 

todenmukaisuus on kyseenalainen 153 . Lukijaa myös valistetaan sotakoirien sotahistoriallisesta 

merkityksestä: ne ovat pelastaneet satoja tuhansia haavoittuneita rintamalta sekä tuhonneet 

 

148 Ks. esim. Gingerich ym. 2015. 
149 RVIO 2021, 44–45, 47. 
150 Weiss-Wendt 2020, 174. 
151 RVIO 2021, 46. 
152 RVIO 2021, 48. 
153 Мединский, Владимир. 2020. ”Мединский: легендарный пес Джульбарс не участвовал в Параде 1945 года”. 

РИА Новости. https://ria.ru/20200615/1572947692.html (katsottu 25.7.2021). 
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(räjäyttämällä itsensä) 300 vihollisen panssarivaunua. Tekstissä painotetaan, että luku on suurempi 

kuin mihin suurin osa Hitlerin valtaamien eurooppalaisten maiden armeijat olivat kyenneet. Tästä 

syystä, raportin mukaan, patsaaseen on liitetty teksti myös englanniksi. Samalla valitellaan, että sitä 

ei ole voitu sijoittaa Moskovan keskustaan, jossa ulkomaiset turistit löytäisivät sen helposti. Lopuksi 

raportissa kerrotaan patsaan ympärille syntyneestä perinteestä: sekä lapset että aikuiset hierovat 

koirapatsaan kirsua, minkä uskotaan tuottavan onnea. 154 

Rintamakoira-patsaan kehystyksessä ilmentyy osuvasti kolme RVIO:n raportissa tiuhaan esiintyvää 

trooppia:  

1) Ilmiötä tai joukkoa edustamaan on valittu yksi esimerkillinen yksilö, jonka kunnostautuminen 

on innostanut muita. Sankaritarinoiden totuudenmukaisuus ei ole kuitenkaan edellytys tälle.  

2) Patsaaseen liittyy anekdootti tai historiallinen fakta, joka osoitetaan ulkopuolisille todisteena 

Venäjän tai Neuvostoliiton historiallisesta merkityksestä.  

3) Patsaat kehystetään siten kuin ne olisi omaksuttu saumattomasti osaksi paikallisten 

historiakulttuuria ja -tietoisuutta. Joko patsas on pystytetty paikallisten aloitteesta, tai kuten 

Rintamakoiran tapauksessa, sen ympärille on syntynyt rituaali, joka osoittaa sen nauttimaa 

arvostusta. 

Mielenkiintoista ristiriitaista historiakuvaa edustaa Pyhä Luukas (Luka) (Tambov, 2017), joka on 

omistettu kirurgina kunnostautuneelle ortodoksikirkon pyhimykselle. Luukas joutui Neuvostoliitossa 

puhdistusten uhriksi ja vietti 11 vuotta erilaisissa rangaistuslaitoksissa. Kuitenkin hänet myöhemmin 

palkittiin lääketieteen Stalin-palkinnolla. Lisäksi raportissa mainitaan RVIO:n osallisuus Luukas 

Krimiläisen nimeä kantavan lääketieteellisen valtionpalkinnon perustamisessa. Nimitys Krimiläinen 

tulee ilmeisesti siitä, että Luukas syntyi ja kuoli Krimillä sekä toimi siellä arkkipiispana. Pyhä Luukas 

on esimerkki ristiriidattoman historiakuvan rakentamisesta: valtiovallan vihollisesta tuli luontevasti 

neuvostosankari ja kirkollinen johtohahmo. Lisäksi syntymäkaupunkinsa ja kirkollisen virkansa 

puolesta Luukas toimii otollisena siteenä Krimin ja Venäjän välillä, mitä valtionpalkinnon nimi 

heijastaa.155 

Toisen maailmansodan aikana toimineen entisen sairaalan alueelle pystytetty Sotalääkärit ja -

sairaanhoitajat (Himki, 2016) on harvoja patsaita, joissa kuvataan naisia. Patsaassa esiintyy kolme 

 

154 RVIO 2021, 49. 
155 RVIO 2021, 50. 
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hahmoa, mieslääkäri, miessotilas ja naishoitaja. Raportissa asetelmaa kuvataan tilanteeksi, jossa 

kuntoutettu sotilas palaa jälleen palvelukseen.156 

Tuvan tasavallan kansa (Tuva, 2019) poikkeaa muista patsaista siinä, että se on muodoltaan 

kohokuva. Siinä kuvataan kohtaus, jossa tuvalaiset paimentolaiset kuljettavat sota-apua 

Neuvostoliittoon toisen maailmansodan aikana. Raportissa muistutetaan, että Tuva osallistui natsi-

Saksaa vastaan käytävään sotaan aivan sen alusta saakka 157 . Raportin mukaan tuvalaisten ja 

mongolialaisten tarjoama aineellinen tuki Neuvostoliitolle oli merkittävää, jossain osa-alueilla jopa 

suurempaa kuin länsiliittolaisilta saatu apu. Patsasta käsittelevän artikkelin viereen on liitetty Tuvassa 

syntyneen puolustusministeri Sergei Šoigun runo, joka käsittelee hänen ”maanmiestensä” (Земляк) 

panosta yhteisessä sotaponnistuksessa, erityisesti kotirintamalla.158 

Ainoa pelkästään naisille omistettu patsas on nimeltään Isänmaan puolustajien äidit ja vaimot 

(Novosibirsk, 2016). Patsaassa on kuvattuna nainen istumassa, vierellään lastenrattaat sekä pieni 

poika. Nainen pitää kädessään paperia, jonka puoleen molemmat hahmot ovat kääntyneet. Asetelma 

antaa ymmärtää, että kyseessä on rintamalta lähetetty kirje. Hahmojen takana on sommiteltuna 

katkelmia käsin kirjoitetuista kirjeistä ja niiden rinnalla sarjakuvamaista kuvastoa sodasta. Pojalla on 

päässään selvästi liian iso sotilaslakki, joka kuuluu ehkä hänen isälleen, ja hän on vienyt käden 

ohimolleen sotilaalliseen tervehdykseen. Hahmojen yläpuolella on katkelma neuvostokirjailija 

Konstantin Simonovin vuonna 1941 kirjoittamasta runosta Odota, niin palajan (Жди меня)159 . 

Raportissa patsaan pystyttämisen taustalla kerrotaan olleen paikallisten järjestöjen toive muistaa 

myös kotirintamaa ja niitä, joiden puolesta sotilaat taistelivat: äitejä, vaimoja ja lapsia. Samalla 

kerrotaan naisten tärkeästä roolista työvoimana tehtaissa ja pelloilla sekä lasten, vanhusten ja 

haavoittuneiden hoitajina.160  

RVIO:n tuotannossa naisten rooli on selvästi erotettu miehistä: miehet taistelevat rintamalla, naiset 

ovat kasvattajan ja hoitajan roolissa. Samalla he edustavat kotia, jonka eteen miehet ovat valmiita 

uhraamaan henkensä. On mielestäni kuvaavaa, että vaikka Isänmaan puolustajien äidit ja vaimot -

patsaan kuvauksessa muistetaan kaikkien naisten työpanos myös tehtaissa ja pelloilla, on patsas 

osoitettu vain äideille ja vaimoille. Samoin patsaan kuvaama kohtaus liittää naiset hoitajan rooliin, 

 

156 RVIO 2021, 51. 
157 Tuva oli sodan syttyessä muodollisesti itsenäinen valtio. 
158 RVIO 2021, 52. 
159 Äikiä, Armas. 1960. 20 Neuvostoliiton runoilijaa; suom. Armas Äikiä. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, 

223–24. 
160 RVIO 2021, 53. 
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sillä siinä nainen istuu lastenrattaiden äärellä siististi pukeutuneena eikä minkäänlaisen ruumiillisen 

työnteon kimpussa. 

Sodan lapset (Arkangeli, 2019) on nimensä mukaisesti omistettu lasten aherrukselle kotirintamalla. 

Patsaassa esiintyy yhteensä neljä tunnistettavaa hahmoa: kaksi lasta, joista toinen on kiikarein 

varustettu tähystävä poika, ja toinen tyttö, joka kiskoo perässään kelkkaa. Näiden lisäksi kuvattuna 

on kaksi tehdastyöläistä161, joiden taustalla näkyy piirrosmainen kuva laivasta. Raportin mukaan 

patsaassa esiintyvä tyttö on Valentina Bakulina, joka asui lapsena Arkangelissa sodan aikana. Hän ja 

muut lapset joutuivat henkensä uhalla kuljettamaan kalaa rannikolta sisämaahan.162 

Aleksandr Petšerski (Donin Rostov, 2018) on omistettu samannimiselle puna-armeijan upseerille, 

joka tunnetaan Sobiborin tuohoamisleirin vankien kapinan johtamisesta. Raportissa tuodaan esille 

erityisesti Sobiborin kapinasta kertova elokuva Sobibor, jonka tekemisessä RVIO:lla on ollut 

keskeinen rooli. Samoin maininnan saavat lukuisat muut sankarin nimeä kantavat asiat, kuten juna, 

näyttelyt ja katu. 163 Raportissa ei kuitenkaan kerrota Petšerskin henkilöhistoriasta eikä myöhemmän 

elämän vaikeuksista: hän koki sodan jälkeen Neuvostoliitossa poliittista vainoa eikä hänen sallittu 

todistaa Holokaustiin liittyvissä oikeudenkäynneissä.164 

Fasismin uhrit (Vjazma, 2014) on pystytetty entisen natsi-Saksan keskitysleirin alueelle. Se on 

kohokuva, jossa esiintyy natsien uhreja, sotilaita ja siviilejä. Raportin mukaan alueella lepää maassa 

80 000 neuvostosotilasta ja -kansalaista. Samalla kerrotaan tarina, jonka mukaan alueella ei 

aikaisemmin sijainnut minkäänlaista muistomerkkiä siitä huolimatta, että poliitikot ja aktivistit olivat 

jo kauan vedonneet asian puolesta. Lopulta RVIO pystytti muistomerkin, jonka jälkeen siitä on tullut 

kansallinen muistamisen paikka. Lopuksi raportissa muistutetaan, että vastaavaa ei löydy mistään 

muualta maailmasta.165  

Katson, että Fasismin uhrit on osa Venäjän pyrkimystä ulottaa holokausti koskemaan myös sen omaa 

kansallista historiallista narratiivia. Raportissa muistomerkki liitetään lähinnä koskemaan puna-

armeijan sotilaita ja Neuvostoliiton kansalaisia eikä juutalaisista tai muista keskitysleirin uhreista ole 

 

161 Maininta tehdastyöläisistä löytyy RVIO:n verkkosivuilta: https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-6706 (katsottu 

26.7.2021)  
162 RVIO 2021, 53. 
163 RVIO 2021, 54. 
164 Ks. esim. Weiss-Wendt 2020, 203.; Bezmozgis, David. 2020. ”The Afterlife”. Tablet Magazine. 

https://www.tabletmag.com/sections/arts-letters/articles/sasha-pechersky-sobibor-russian-jews-david-bezmozgis 

(katsottu 5.10.2021).; Усенко, Марат. 2010. ”Рубашка Люки и фотография Эллы”. Крестьянин. 

https://www.krestianin.ru/articles/15170.php (katsottu 5.10.2021). 
165 RVIO 2021, 55. 

https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-6706
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mainintaa. Aleksandr Petšerski on myös osa samaa ilmiötä. Hänet esitellään raportissa puna-armeijan 

upseerina eikä hänen juutalaista taustaansa tuoda millään lailla ilmi.166 

Ryhmän viimeinen patsas on Slaavittaren jäähyväiset (Moskova, 2014). Se on pystytetty Moskovan 

Valko-Venäjän asemalle, josta raportin mukaan sotilaat ovat matkanneet länteen rintamalle 

ensimmäisestä maailmansodasta lähtien. Patsas kuvaa kahta hahmoa, miessotilasta ja naista, jotka 

syleilevät toisiaan. Naisella on pitkä palmikoitu tukka ja löyhästi venäläistä talonpoikaista 

perinneasua muistuttava mekko. Raportissa patsaan yhteyteen on liitetty katkelma samannimisen 

marssilaulun (Прощание славянки) sanoituksesta, joka käsittelee eron hetkeä ennen taisteluun 

lähtemistä. Kappale on ollut Venäjällä suosittu jo vuosikymmeniä, ja patsas vaikuttaa pyrkivän 

hyödyntämään sen herättämää nostalgiaa. Samoin kuin koirapatsaalla, Slaavittaren jäähyväisiin 

liittyy raportin mukaan paikallinen perinne: muistopäivinä ihmiset kiinnittävät sen täyteen Pyhän 

Yrjön nauhoja.167 

6.4 Kulttuurin huomattavat hahmot 

Muihin ryhmiin verrattuna Kulttuurin huomattavat hahmot vaikuttaa irralliselta. Siihen kuuluvat viisi 

patsasta, jotka on omistettu kuudelle yksilölle, liittyvät sotahistoriaan vain aasinsillan kautta tai eivät 

ollenkaan. Niiden pystyttäminen tuntuu jääneen RVIO:n vastuulle osin vain siitä syystä, että 

järjestöllä on kokemusta patsaiden sarjatuotannosta. Tästä syystä käsittelen ryhmän patsaita vain 

lyhyesti. 

Daniil Graninin muistomerkki (Pietari, 2019) on patsaista ainoa, joka on pystytetty Pietariin. Se on 

raportin mukaan pystytetty kirjailijan 100-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Sergei Rahmaninovin 

patsaan (Tambov, 2017) kerrotaan liittyvän RVIO:n toiminta-alaan kahdella tavalla: Toisen 

maailmansodan aikana hän rahoitti puna-armeijaa Yhdysvalloista käsin. Lisäksi hän nuoruudessaan 

kosiskeli RVIO:n edeltäjän, Venäjän keisarillisen historiallisen seuran, ensimmäisen puheenjohtajan 

tytärtä. Sergei Prokofjevin (Moskova, 2016) kerrotaan säveltäneen paljon sotaan liittyvää musiikkia. 

Hänen artikkeliinsa on liitetty patrioottista tarmoa uhkuva lainaus elokuvasta Aleksanteri Nevski, 

johon Prokofjev on säveltänyt musiikin. Ballerina Maija Plisetskajan patsaan (Moskova, 2016) 

pystyttäminen on jäänyt RVIO:n vastuulle raportin mukaan lähinnä siitä syystä, että järjestöllä on 

kokemusta alasta, eikä ballerinalla itsellään ole juuri mitään tekemistä sotahistorian kanssa. Vasily 

 

166 RVIO 2021, 54–55. 
167 RVIO, 57; Slaavittaren jäähyväisten merkityksestä ks. esim. Черток, Михаил. ”Василий Агапкин и его марш 

«Прощание славянки»”. Литературный журнал Москва. http://moskvam.ru/publications/publication_414.html 

(katsottu 28.7.2021). 
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Agapkin ja Ilya Shatrov (Tambov, 2015) on omistettu kahdelle muusikolle, jotka ovat molemmat 

kunnostautuneet sotilasorkestereissa; Agapkin toisen maailmansodan aikana ja Shatrov vuonna 1905 

Japania vastaan käydyssä sodassa. Jälkimmäinen on yksi harvoista viittauksista muihin sotiin kuin 

kahteen isänmaalliseen sotaan.168 

 

168 RVIO 2021, 58–61. 
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7 Narratiivit 

RVIO rakentaa patsaillaan käsitystä Venäjän historiasta pitkänä jatkumona, joka alkaa 900-luvun 

Kiovan Venäjästä ja kattaa kaikki Venäjää hallinneet hallitsijasuvut sekä ideologiat nykypäivään 

saakka. Nimestään huolimatta sotahistoriallisen seuran toiminta koskee myös kaikkea muuta kuin 

sotahistoriaa, mikä on ilmeistä lukuisista kulttuuriin ja uskontoon liittyvistä teoksista. Pyrkimyksenä 

vaikuttaa olevan ristiriidaton ja yhtenäinen narratiivi, jossa ei ole sijaa soraäänille. Patsaiden 

esittämiin henkilöihin ja näiden aikalaisyhteiskuntaan ei osoiteta minkäänlaista arvostelua. RVIO 

tuntuu tekevän kaikkensa, jotta se ei aiheuttaisi ristiriitoja eri historiallisten ajanjaksojen välille. Siksi 

Leninin patsaan siirtäminen Kalugassa Iivana III:n tieltä kehystetään historian palauttamiselle 

oikealle paikalleen, mikä sai kiitosta jopa kommunistiselta puolueelta169. 

Patsaissa kiteytyvät sekä ulko- että sisäpoliittiset motiivit ja käsitys siitä, että historia on taistelukenttä, 

jossa Venäjä on hyökkäyksen kohteena. Jälkimmäisestä selvä merkki on jo tapa, millä patsaat on 

ryhmitelty RVIO:n raportissa (vrt. otsikko Historian oikeudenmukaisuuden palauttaminen). Tämä 

yhdistyy kansainvälisiin suhteisiin Tšernjahovskin kohdalla, jonka patsas RVIO:n mukaan purettiin 

Puolassa 170 . Rintakuvan pystyttäminen oli Sotahistoriallisen seuran osalta historian vääristelyn 

vastustamista. Lisäksi ulkopolitiikkaan voi katsoa liittyvän Gleb Svjatoslavitšin ja Nikonin patsas, 

joka on tarkoituksenmukaisesti rakennettu miehitetylle Krimille muistuttamaan alueen venäläisistä 

juurista171. Sisäpoliittisesti tavoitteena on yhtenäisyyden ja jatkuvuuden korostaminen: Neuvostoliitto 

ei edusta katkosta Venäjän historiassa, Krim on historiallinen osa Venäjää. Sitä vastoin 1990-luku 

esitetään epäpätevän ja epärehellisen hallinnon kautena, jolloin kosmonautti Leonov ei lukuisista 

lupauksista huolimatta saa patsashankettaan edistetyksi172. Huomattavaa on muiden Putinin hallintoa 

ylistävien vertailujen puuttuminen. 

Esitän tutkimieni RVIO:n patsaiden pohjalta kolme päänarratiivia:  

1) Venäjän sivilisaation jatkuvuus, johon sisältyy ajatus ortodoksisen uskon keskeisestä roolista 

siinä ja ns. tavallisten ihmisten historialliset rituaalit. 

2) Sankaruus, joka ilmenee etenkin sotatantereella ja taistelussa fasismia vastaan. 

 

169 RVIO 2021, 39. 
170 RVIO 2021, 45. 
171 RVIO 2021, 40. 
172 RVIO 2021, 43. 
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3) Uhriasema, joka puolestaan tulee esiin ulkoisten (ja jossain määrin myös sisäisten) vihollisten 

hyökkäyksissä. Tähän sisältyvät niin sodat kuin myös historian vääristely ja Venäjän kunnian 

loukkaaminen.  

Seuraavaksi käsittelen näitä narratiiveja kutakin erikseen. 

7.1 Sivilisaation jatkuvuus 

Narratiivina sivilisaation jatkuvuus kuuluu näin: Venäjällä on tuhatvuotinen historia, joka muodostaa 

saumattoman jatkumon, joka yhdistää menneisyyden toimijat nykypäivään. Osa tätä jatkumoa on 

ortodoksinen usko, joka on venäläisen sivilisaation kulmakivi. Muutokset ja mullistukset, kuten 

Neuvostoliitto, eivät ole ristiriidassa jatkuvuuden kanssa. Jatkuvuus ilmenee tavallisten ihmisten 

tavasta muistella menneisyyttä ja samaistua siihen. 

Selkein merkki jatkuvuuden rakentamisesta on patsaiden kuvaamien henkilöiden elinvuodet: vanhin 

heistä, Vladimir Suuri, syntyi 900-luvulla, kun taas kirjailija Daniil Granin kuoli vasta vuonna 2017. 

Putinin retoriikassa vilisevä ”tuhatvuotinen historia” on selvästi läsnä RVIO:n tuottamissa 

narratiiveissa. 

Hallitsijoita kuvaavissa patsaissa on nähtävissä kansakunnan luomismyytin ainekset. Kullakin 

hallitsijalla on oma roolinsa nyky-Venäjän syntymisessä. Vladimir Suuri vakiinnutti kristinuskon, 

mitä kuvataan raportissa ”sivilisaatiolliseksi valinnaksi” (цивилизационный выбор)173. Iivana III, 

jota nimitetään ”kaikkien rusien hallitsijaksi”, puolestaan loi perustan Venäjän alueelliselle 

yhtenäisyydelle sekä perusti jo 1400-luvulla valtiolliset symbolit, jotka ovat käytössä edelleen174. 

Samalla molemmat hallitsijat luovat perustan alueelliselle jatkuvuudelle, johon kuuluu myös Kiovan 

Venäjän valtakunta, joka siis kattoi suuren osan nykyistä Ukrainaa ja Valko-Venäjää175. Myös Krim 

kuuluu tähän samaan alueelliseen yhteyteen, mitä edustaa sekä ruhtinas Gleb Svjatoslavitšin ja 

Nikonin että Pyhän Luukaksen patsaat176. 

Uskonnolla on merkittävä osa Venäjän sivilisaation jatkuvuudessa tarkastelemieni RVIO:n patsaiden 

perusteella. Uskonto kietoutuu maallisen vallan kanssa yhteen jo Vladimir Suuressa, jonka patsas ei 

sijaitse sattumalta aivan Venäjän poliittisen vallan keskuksen, Moskovan Kremlin, vieressä 177 . 

 

173 RVIO 2021, 37. 
174 RVIO 2021, 39. 
175 Ks. Kiovan Venäjän laajuus esim. Bushkovitch 2012, xix. 
176 Ks. RVIO 2021, 40, 50. 
177 Ks. RVIO 2021, 37. 
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Samoin sota ja uskonto liittyvät toisiinsa kiinteästi: amiraali Ušakovin vakaumus tulee ilmi sekä 

hänen patsaastaan että raportin kehystyksestä; rykmentin pappina toiminut Isä Vasilin sankaruus 

taistelussa yhdistetään kehystyksessä suoraan uskontoon: ”…pappi [Isä Vasili] kannusti sotilaita 

hyökkäämään nostaen ristinsä kohti taivasta.”178 Valtionateismin ajalta uskonnollisuutta edustaa vain 

Pyhä Luukas, joka oli samanaikaisesti pyhimys ja neuvostosankari179. 

Jotta Venäjän sivilisaation jatkuvuus muodostaisi eheän narratiivin, tulee sen olla ristiriidaton. Ainoat 

ristiriidat, jotka RVIO tuo esille patsaiden ja niiden kehystyksen kautta liittyvät ulkoisten ja sisäisten 

vastustajien toimiin: Puolassa poistettu Tšernjahovskin patsas vaatii vastatoimena uuden 

pystyttämisen Venäjälle180. Kotimainen ”liberaali” (lainausmerkit alkuperäisessä tekstissä) yhteisö 

puolestaan löysi tarkan syynäyksen jälkeen Kalašnikovin patsaasta merkityksettömän virheen, joka 

vieläpä korjattiin nopeasti – ja siltikään ”liberaalit” eivät ole tyytyväisiä. Raportin kehystyksen 

perusteella jo pelkkä patsaan olemassaolo on sen vastustajille sietämätöntä.181   

Sen sijaan Neuvostoliiton sortotoimia ei patsaiden yhteydessä edes mainita muuten kuin ohimennen 

Pyhän Luukaksen yhteydessä, joka joutui viettämään yli vuosikymmenen vankileirillä ja 

maanpaossa 182 . Muidenkaan Neuvostoliitossa eläneiden patsaissa kuvattujen henkilöiden, kuten 

Petšerskin tai Kalašnikovin, vaikeaa suhdetta isänmaahansa tai elämäntyöhönsä ei käsitellä, vaan 

heidät esitetään yksinomaan sankareina 183 . Koko Neuvostoliitto ja sen perintö sulautuu muun 

Venäjän historian kanssa yhdeksi ongelmattomaksi jatkumoksi. 

Osa jatkuvuusnarratiivia, eräänlaisena alajuonena, on paikallisten toimijoiden aloitteellisuus, 

historian näennäinen demokraattisuus. RVIO pyrkii usean patsaan kohdalla luomaan vaikutelman, 

että sen toiminta on lähtöisin kansalaisjärjestöjen ja yksittäisten toimijoiden aloitteesta. Arvioin, että 

näin se perustelee toimintaansa, jolla vaikuttaa olevan kysyntää ns. tavallisten ihmisten taholta. 

Lisäksi raportissa kuvaillaan usean patsaan kohdalla (Rintamakoira, Slaavittaren jäähyväiset) niiden 

ympärille kehittyneitä rituaaleja. On vaikea arvioida, ovatko rituaalit todellisuudessa syntyneet 

omaehtoisesti, tai onko niitä ollenkaan olemassa. Kansanomaisten muistamisen muotojen omiminen 

ei ole tavatonta Putinin hallinnolle. Näin on käynyt ainakin kuolemattoman rykmentin kohdalla.184  

 

178 RVIO 2021, 42, 48. 
179 Pyhä Luukas toimi kirkollisessa virassa ja sai lisäksi tunnustusta Neuvostoliitolta lääketieteellisestä toiminnastaan. 

Ks. RVIO 2021, 50. 
180 Ks. RVIO 2021, 45. 
181 RVIO 2021, 46. 
182 Ks. RVIO 2021, 50. 
183 Ks. RVIO 2021, 46, 54. 
184 Weiss-Wendt 2020, 5. 
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Poliittisesti ohjatulle historian tuottamiselle vaikuttaa olevan otollista antaa itsestään 

mahdollisimman luonnollinen vaikutelma. Luonnollisella tarkoitan tässä yhteydessä sitä, että 

patsaille pyritään löytämään paikka paikallisten asukkaiden historiakulttuurissa, mitä vaikutelmaa 

lukuisat rituaalit välittävät. Lopputuloksena syntyy käsitys, että historian aktiivisen tuottamisen sijaan 

kyseessä on olemassa olevan historiatietoisuuden, ja siis historiallisen totuuden, heijasteleminen. 

Uudet patsaat eivät olekaan uusia, vaan ne ovat osa historiallista jatkumoa ja siten ajattomia. Venäjän 

sivilisaation jatkuvuus ilmenee näissä rituaaleissa, jotka luovat yhteyden menneisyyden tapahtumien 

ja nykypäivän välille. 

Paikallisten toimijoiden aloitteellisuus on alajuoni, sillä se ei pyri kyseenalaistamaan tai haastamaan 

narratiivin pääjuonia tai toimimaan näille vaihtoehtoina. Sen sijaan se tekee näistä narratiiveista 

joustavampia ja omaksuttavampia. Näennäisesti hajautettu ja kansanomainen historiakulttuuri, 

yhteisten rituaalien luominen, ei RVIO:n raportissa lisää moniäänisyyttä tai -arvoisuutta 

historiantulkinnoissa. Se ei ainakaan haasta Putinin retoriikassa ilmenevää historiallista statismia. 

Patsaisiin liittyvissä rituaaleissa yhdistyvät sotahistorian kunnioittaminen, ortodoksinen usko ja 

sankaruuden korostaminen. Arvioin kyseessä olevan historiapoliittiselle strategialle tyypillisen 

historian näennäisen demokratisoimisen, jolla häivytetään historian tuottamiseen kohdistettua 

poliittista ohjausta ja saadaan viralliset historiantulkinnat vaikuttamaan uskottavimmilta.  

7.2 Sankaruus 

Sankarinarratiivi kuuluu näin: Venäjällä on kunniakas historia, joka on täynnä sekä yksittäisiä 

sankareita että kollektiivista uhrautuvaisuutta ja epäitsekkyyttä. Narratiiviin liittyy ajatus siitä, että 

kaikki ovat alisteisia sodalle ja osallistuvat yhteiseen ponnistukseen vihollista vastaan. 

Sotaponnistuksessa eri osallistujilla on omat roolinsa. Jokainen osallistuu omien kykyjensä ja 

ansioittensa mukaisesti. Tässä ajattelussa miessotilaat taistelevat ja kuolevat, papit rohkaisevat, 

eläimet räjäytetään ja naiset hoitavat. Sankaruus perustuu siihen, että kaikki täyttävät velvollisuutensa 

yhteisen hyvän eteen ja ovat tarvittaessa valmiita uhraamaan oman henkensä. 

Selkein sankaruuden muoto on toki sotatantereella kunnostautuminen, mitä edustaa lukuisat 

sotapäälliköt: Suvorov, Ušakov, Skobelev, Rokossovski, Tšernjahovski, Nedelin, jotka kaikki joko 

taistelivat ulkoisia vihollisia vastaan tai osoittivat muita (kristillisiä) hyveitä, kuten erityisesti 

Suvorov ja Ušakov185. Muita sankaruuden ilmentymiä ovat esimerkilliset taisteluissa kunnostautuneet 

 

185 Ks. RVIO 2021, 41–45, 47. 
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yksilöt kuten Petšerski, Isä Vasili ja jopa rintamakoira Džulbars186. Hieman ristiriitaisesti marsalkka 

Nedelinin tapaturmainen kuolema mainitaan raportissa, vaikka raketin laukaisualustalla tapahtuneen 

onnettomuuden kuolonuhrit olivat pitkälti virhearvioiden ja Nedelinin oman ylimielisyyden 

seurausta187. Johtopäätöksenä saattaa olla se, että hänen vältettävissä ollut kuolemansa oli omalla 

tavallaan sankarillinen. 

Kaikille ryhmille löytyy oma sankaruuden kategoriansa: naisten sankaruus ilmenee sairaanhoitajina 

toimimisessa (Sotalääkärit ja -sairaanhoitajat) sekä äitiydessä ja vaimona olemisessa (Isänmaan 

puolustajien äidit ja vaimot). Naisten työpanos kotirintamalla pelloilla ja tehtailla mainitaan raportin 

kehystyksessä, mutta se ei ilmene itse äideille ja vaimoille omistetun patsaan nimestä tai 

ulkomuodosta, jossa on kuvattuna huoliteltu nainen lastenrattaat vierellään. 188  Sen sijaan yli 

miljoonaa rintamalla palvellutta naista ei erikseen mainita189. Jo patsaan nimi, Isänmaan puolustajien 

äidit ja vaimot, antaa ymmärtää, että naisten merkitys kumpuaa heidän suhteestaan isänmaata 

puolustaviin miehiin. Patsaassa Slaavittaren jäähyväiset toistuu sama asetelma: nainen hyvästelee 

rintamalle lähtevää miestään190. Nämä kuvaavat mielestäni osuvasti Kremlin vanhoillisiin arvoihin 

vetoavaa politiikkaa, jossa naisten rooli on tarkkaan rajattu191.  

Kunkin ryhmän kyvyt määrittävät tavat, joilla se voi osallistua uhrautuvaisuuteen ja sankaruuteen: 

rintamakoirat pelastivat haavoittuneita ja räjäyttivät panssarivaunuja (Rintamakoira); lapset 

puolestaan kykenivät kuljettamaan henkensä uhalla elintarvikkeita (Sotalapset). Neuvostoliiton 

vähemmistökansoja edustaa tuvalaiset, jotka uskollisesti osallistuivat sotaan natsi-Saksaa vastaan 

kantamalla oman kortensa kekoon (Tuvan tasavallan kansa). 192  Olennaista on se, miten 

Neuvostoliiton satelliittivaltion osallistuminen sotaan on kuvattu vapaaehtoiseksi ja oma-aloitteiseksi.  

Sankaruus ulottuu myös kulttuurin toimijoihin: Rahmaninov keräsi rahaa Yhdysvalloista käsin 

Neuvostoliiton sotaponnistuksille ja Prokofjev puolestaan sävelsi sotaisaa musiikkia. Agapkin 

 

186 Ks. RVIO 2021, 48–49, 54. 
187  Gingerich, David E., Jeffrey S. Forrest, Andrei A. Abiin, ja Taletha M. Maricle-Fitzpatrick. 2015. ”The Russian R-

16 Nedelin Disaster: An Historical Analysis of Failed Safety Management”. Journal of space safety engineering 2(2), 

65, 68; RVIO 2021, 47. 
188 RVIO 2021, 51, 53. 
189 Neuvostoarmeijassa palveli vuonna 1943 parhaimmillaan 800 000–1 000 000 naista, noin 8 % armeijan vahvuudesta, 

joista 120 000 toimi taistelutehtävissä rintamalla. Ks. Clements, Barbara Evans. 2012. A History of Women in Russia: 

From Earliest Times to the Present. Bloomington: Indiana University Press, 238, 240. 
190 RVIO 2021, 57. 
191  Ratilainen, Saara. 2020. ”Women’s role, feminism, and Russian (neoconservative) gender politics”. Teoksessa 

Russian Modernization: A New Paradigm, 245. 
192 Ks. RVIO 2021, 49, 52–53. 
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esiintyi kuuluisassa vuoden 1941 punaisen torin paraatissa ja Shatrov kunnostautui itse taistelussa 

japanilaisia vastaan.193 

Keskeinen osa sankarinarratiivia ovat vertailut muuhun maailmaan. Koska tutkielmani aineisto, 

RVIO:n raportti, on saatavilla vain venäjänkielisenä, en usko sen olevan varsinaisesti suunnattu 

ulkomaiselle yleisölle. Vertailu on tarkoitettu vakuuttamaan kotimaista, tai ainakin venäjänkielistä, 

yleisöä Venäjän historian sankarillisuudesta. Toisaalta myös turistit on otettu huomioon: 

Rintamakoiran jalustaan on raportin mukaan kiinnitetty englanninkielinen kaiverrus, ja esimerkiksi 

Vladimir Suuren patsaan sijainti on valikoitu siten, että sen näkemiseltä ei voi välttyä, jos vierailee 

Moskovan keskustassa194. 

Vertailua esiintyy Ušakovin, rintamakoirien ja tuvalaisten yhteydessä: Ušakovista kerrotaan 

raportissa, että jopa maailmankuulu brittiläinen amiraali Horatio Nelson tutki tarkoin hänen 

sodankäyntistrategiaansa. Rintamakoirien kehystyksessä muistutetaan näiden tuhoamien vihollisten 

panssarivaunujen määrästä, joka oli suurempi kuin monien muiden sotaan osallistuneiden Euroopan 

maiden. Tuvalaisista kerrotaan taas, että he yhdessä mongolien kanssa auttoivat puna-armeijaa jollain 

mittareilla enemmän kuin länsiliittoutuneet.195 Näin muotoiltuna kehystysteksti käy väittelyä, kuin 

todistaakseen Venäjän (sota)historian suuruuden. Taustalla vaikuttaa olevan oletus, että jotkin tahot 

pyrkivät vääristelemään totuutta, tai ainakin aktiivisesti unohtavat edellä esitettyjen historiallisten 

seikkojen kaltaisia asioita. 

7.3 Uhriasema 

Uhriaseman narratiivi on toisaalta sankarinarratiivin kääntöpuoli, mutta samalla ne tukevat toisiaan. 

Se on kolmesta narratiivista vähiten läsnä aineistossa. Se kuuluu näin: Venäjä ja venäläiset ovat olleet 

ulkoisen hyökkäyksen kohteina ja joutuneet kärsimään kohtuuttomasti etenkin toisessa 

maailmansodassa. Tämä kärsimys kohdistuu juuri nimenomaan ”meihin” eikä muulle etniselle 

jaottelulle ole tilaa. 

Selkein uhriaseman ilmentymä on holokausti, joka on narratiivissa omaksuttu Venäjän omaksi 

murhenäytelmäksi. Tämä tulee ilmi Petšerskin patsaasta sekä erityisesti Fasismin uhreista, jonka 

kehystyksessä puhutaan maahan haudatuista ”meikäläisistä” (наши). Erikseen mainitaan ”meidän 

sotilaamme, kansalaisemme ja maanmiehemme [соотечественник]”. Myöskään Petšerskin patsasta 

 

193 Ks. RVIO 2021, 59, 61. 
194 Ks. RVIO 2021, 37, 49. 
195 RVIO 2021, 42, 49, 52. 
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käsittelevässä tekstissä ei mainita hänen juutalaistaustaansa.196 Samoin kuin sankarinarratiivin avulla 

voidaan perustella Venäjän ansaittua suurvalta-asemaa, katson uhrinarratiivin toimivan kilpenä 

mahdollisia historian vääryyksien hyvittämisiä ja korvausvaatimuksia vasten: jos Venäjä on historian 

uhri yhtä lailla kuin juutalaiset, ei se voi olla vastuussa menneisyyden vääryyksistä.  

Uhrit eivät välttämättä ole aina ulkoisten vihollisten tuottamia. Pyhä Luukas on ristiriitaisesti 

samanaikaisesti Neuvostojärjestelmän uhri ja sen sankari. Samoin kosmonautti Leonov, joka halusi 

pystyttää uudelleen Skobelevin patsaan, oli osaltaan Jeltsinin ajan tehottoman hallinnon uhri. Uhrius 

liittyy myös tiiviisti nykyaikaan: Tšernjahovskin muisto joutui puolalaisten uhriksi, kun he poistivat 

hänen patsaansa. RVIO korjasi tämän vääryyden pysyttämällä uuden.197  

7.4 Mitä ei otettu mukaan? 

Tutkielmani suhteellisen suppean aineiston pohjalta ei katsoakseni ole mahdollista tehdä pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä siitä, mitä RVIO:n tuotannossa ei ole edustettuna. Seuran tuotanto on todella 

laaja ja suuremman aineiston pohjalta käsitys pois jätetyistä aiheista saattaa olla erilainen. Silti 

mielestäni on hedelmällistä lyhyesti tarkastella nykyisen aineiston pohjalta vaiettuja aiheita suhteessa 

ymmärrykseen historiapoliittisesta strategiasta. 

Vaikuttaa luontevalta, että RVIO:n patsaiden joukossa ei ole vallankumouksiin liittyviä 

muistomerkkejä. Näiden pystyttäminen saattaisi olla haastavaa kehystää narratiivisesti, sillä niiden 

pitäisi ottaa jollain tavalla kantaa historian kipukohtiin. Jatkuvuuden korostaminen tapahtuu historian 

katkoskohtien kustannuksella. Myöskään liberaaleja uudistuskausia tai yhteiskunnallisia kokeiluja ei 

korosteta. Vladimir Suuri ja Iivana III loivat molemmat jotain uutta, mutta heidän uudistuksensa, 

ortodoksisen kristinuskon omaksuminen valtionuskonnoksi ja valtion symbolien luominen, ovat 

perustamismyyttejä, jotka selittävät nykyilmiöiden syntyä, eivät poliittisia uudistusohjelmia.198 1860-

luvun institutionaaliset uudistukset, vuoden 1906 parlamentaarinen ja perustuslaillinen uudistus sekä 

1990-luvun demokratiakehitys kaikki jäävät historianarratiivien ulkopuolelle. 

Kuten jo kerroin ylempänä, aineistoni perusteella RVIO:n tuotanto vaikuttaa kovin miehiseltä. 

Naiseus on rajattu äitiyteen ja vaimona olemiseen, hoitajina toimimiseen sekä edustamaan 

puolustettavaa kotia. Naisten rooli sodanaikaisessa taloudessa mainitaan lyhyesti kehystyksessä, 

 

196 RVIO 2021, 54–55. 
197 Ks. RVIO 2021, 43, 45, 50. 
198 Ks. RVIO 2021, 37, 39. 
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mutta ei tuoda muuten esille visuaalisesti. Naisien moninainen rooli Venäjän historiassa on selvästi 

osa-alue, joka jää sivuun. 

Kolmas käsittelemättä jätetty aihe on Venäjän monikansallisuus. Kansallista yhtenäisyyttä 

korostavassa narratiivissa on sopivaa olla vetämättä sisäisiä jakolinjoja. Kaiken kaikkiaan tutkielmani 

aineisto on yksitoikkoisen isovenäläistä. Ainoat viittaukset Venäjän vähemmistökansoihin löytyvät 

tuvalaisia käsittelevästä osuudesta (Tuvan tasavallan kansa)199. Muuten kehystyksessä yleisimmin 

käytetty venäläisyyden käsite on venäjänkielisiin viittaava russki ja sen johdannaiset, joskin 

Neuvostoliiton aikalaisista käytetään usein neuvostoliittolainen-sanaa (sovetski).200 

 

 

199 RVIO 2021, 52. 
200 ”Russki”-sana esiintyy seuraavien patsaiden kehystyksessä: Iivana Suuri III (s. 39), Serafim Sarovilainen (s. 40), 

Novgorodin ruhtinas Gleb Svjatoslavitš ja kronikoitsija igumeni Nikon (s. 40), Aleksandr Suvorov (s. 41), Fjodor 

Ušakov (s. 42), Rykmentin pappi (s. 48), Sergei Rahmaninov (s. 59). 

Neuvostoliitto tai ”sovetski” mainitaan taas seuraavissa: Marsalkka Konstantin Rokossovski (s. 44), Ivan Tšernjahovski 

(s. 45), Marsalkka Mitrofan Nedelin (s. 47), Fasismin uhrit (s. 55), Daniil Granin (s. 58), Sergei Prokofjev (s.60). Ks. 

RVIO 2021. 
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8 Johtopäätökset  

Tutkielmani lopputulema on se, että aineistoni perusteella RVIO:n tuottamat historianarratiivit 

heijastelevat tarkasti Venäjän historiapoliittista strategiaa. Venäjän sotahistoriallinen seura on tämän 

strategian toteuttaja ja sen tuottamat narratiivit osa sitä. Tutkielmani puitteissa en voi sanoa, onko 

tämä Putinin ja muun Venäjän johdon suoran poliittisen ohjauksen seurausta, vai toteuttaako RVIO 

omaehtoisesti julkilausuttuja tavoitteita. Vaikka RVIO:n tuottamat historianarratiivit ovat osa 

historiapoliittista strategiaa, ilmenee niissä epäjohdonmukaisuuksia ja ristiriitoja. Nämä johtuvat itse 

historiapoliittisen strategian tavoitteiden, myönteisen historiakuvan tuottamisen ja historiallisen 

jatkuvuuden korostamisen, välisestä ristiriidasta.  

Historiapoliittisen strategian tavoitteisiin kuuluu historian esittäminen myönteisessä valossa 

tarkoituksena kasvattaa venäläisten isänmaallisuutta. Tämä myönteisyys ei tarkoita kaikkien historian 

ajanjaksojen arviointia täysin positiivisiksi, vaan päänarratiivit mahdollistavat myös joidenkin 

vastoinkäymisten tunnustamisen, kunhan näistä seuraa jokin myönteinen kehitys tai kokonaisarvio 

on myönteinen. Esimerkiksi: Stalinin sortotoimet olivat hirveitä mutta tarpeellisia sodan 

voittamiseksi; tai: Neuvostoliiton romahtamista seurasi hajaannuksen vuosikymmen, joka katkesi 

Putinin valtakauden alkamiseen ja vakaaseen 2000-lukuun.  

Narratiivit eivät voi kuitenkaan tehdä irtiottoa Neuvostoliiton historiaan kuten Jeltsinin uusi 

historiantulkinta 1990-luvulla, sillä jatkuvuuden korostaminen vaatii sen sisällyttämisen 

päänarratiiviin. Tämän seurauksena historiakuvasta tulee valikoiva ja yksinkertaistava. Esimerkiksi 

1990-luvun myönteiset kehitykset on aktiivisesti pyritty unohtamaan poliittista valtaa vahvistavan 

myytin tieltä. Samoin käsittelemättä jää toiseen maailmansotaan liittyvät ongelmalliset puolet, kuten 

puna-armeijan suuret tappiot, jotka johtuivat sen johdon epäpätevyydestä ja välinpitämättömyydestä, 

ja sodassa kaatuneitten ruumiiden heitteillejättö sodan jälkeen201. Historian myönteisen esittämisen 

periaate sekä jatkuvuuden korostaminen yhdessä tuottavat ristiriitoja, joita olen käsitellyt tutkielmani 

analyysiosiossa. 

On selvää, että Venäjän poliittiselle eliitille historian tulkinnat näyttäytyvät turvallisuuskysymyksenä. 

Putinin henkilöhistoriaa ajatellen on ymmärrettävää, että hänelle jaettu käsitys historiasta yhdistyy 

vahvasti valtiolliseen vakauteen ja eripura puolestaan levottomuuksiin. Muiden maiden harjoittama 

historiapolitiikka ja historian tulkintoihin liittyvä lainsäädäntö, kuten muistoinstituutit ja 

neuvostomuistomerkkien purkaminen, näyttäytyvät hyökkäyksinä Venäjää kohtaan: Ulkoisten 

 

201 Fedor 2017, 314. 
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vihollisten tarkoituksena saattaa olla Venäjän valtion saattaminen vastuuseen historian vääryyksistä, 

suurvalta-aseman kiistäminen tai ainakin kansallisen yhtenäisyyden nakertaminen. 

Tämä ajattelu ilmenee vahvasti myös tutkielmani aineistossa ja RVIO:n tuottamissa 

historianarratiiveissa. Monessa yhteydessä patsaita kehystetään joko suorasanaisesti tai välillisesti 

vastareaktioina tapahtumiin ulkomailla tai sitten oikeutuksena hallinnon omille toimille esimerkiksi 

Krimillä. RVIO:n tehtäväksi jää historian oikeiden tulkintojen puolustaminen valikoivalla historian 

ajanjaksojen, tapahtumien ja henkilöiden muistamisella. 

Näennäinen historian demokratisoiminen on keskeinen osa Venäjän historiapoliittista strategiaa, ja 

se on havaittavissa myös RVIO:n toiminnassa. Siihen kuuluu keskitetysti tuotetun historian 

esittäminen luontevana osana historiatietoisuutta. Seuran tuottamien patsaiden pystyttäminen 

kehystetään ruohonjuuritason toimijoiden työn tulokseksi, ja niiden ympärille rakennetaan 

omaehtoisesti syntyneitä rituaaleja ja perinteitä. Rituaalit kertovat paikallisen yhteisön omaksuneen 

patsaat osaksi paikallista historiakulttuuria. Näin historiapolitiikka näyttäytyy vähemmän 

keskusjohtoiselta ja suunnitelmalliselta toiminnalta. 

Kolme RVIO:n tuottamaa päänarratiivia, sivilisaation jatkuvuus, sankaruus ja uhriasema, sopivat 

edellä esiteltyihin Venäjän historiapoliittisen strategian peruspiirteisiin. Nämä narratiivit sisältävät 

ajatuksen Venäjän erityislaatuisesta asemasta maailmannäyttämöllä historiallisena ja alueellisena 

kokonaisuutena; sankarivaltiona, joka kunniakkaan historiansa puolesta on oikeutettu arvostukseen 

muiden taholta ja samanaikaisesti historian uhrina, ihmiskunnan sijaiskärsijänä, joka natsien kynsissä 

kärsi kohtuuttomasti. Sivilisaatioajatteluun kuuluu se, että Venäjän kulttuurin ytimessä on 

ortodoksinen usko, joka yhdistyy perinteisiin venäläisiin arvoihin. 

Tutkielmani tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemman Venäjän historiapolitiikkaa ja 

historianarratiiveja käsittelevän tutkimuksen johtopäätökset. Vera Laineen Putinin puheita 

käsittelevän tutkimuksen narratiivit ovat osittain päällekkäisiä esittämieni narratiivien kanssa202 . 

Samoin Weiss-Wendt tunnistaa kirjassaan RVIO:n osaksi Venäjän historiapoliittista strategiaa (hän 

käyttää tästä käsitettä historical establishment203). Tutkielmani kuitenkin tarkentaa tätä näkemystä 

keskittymällä nimenomaan RVIO:n itse tuottamiin narratiiveihin ja löytää yhteyden laajempaan 

historiapoliittiseen strategiaan tätä kautta. 

 

202 Ks. alaluku ”aiempi tutkimus”; Laine 2020. 
203 Ks. Weiss-Wendt 2020, 252. 
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8.1 Jatkotutkimus 

Venäjän historiapoliittisessa strategiassa on vielä tilaa jatkotutkimukselle. Tässä luettelen joitain 

mahdollisia aihealueita ja näkökulmia: 

1) Yksittäisten toimijoiden tutkiminen: Sen sijaan, että tarkastelee Venäjän historiapoliittista 

strategiaa kokonaisuutena, olisi hedelmällistä keskittyä yksittäisiin toimijoihin ja näiden 

suhteeseen toisiinsa. Yksittäisiä toimijoita voivat tässä yhteydessä olla sekä henkilöt että 

järjestöt. Toimijoiden välisen vuorovaikutuksen tutkiminen saattaa paljastaa mielenkiintoisia 

piirteitä historiapolitiikan käytännön toteutuksesta, onnistumisista ja haasteista. 

2) Ajallinen muutos: Suppean aineistoni vuoksi en tarkastele tutkielmassani RVIO:n toiminnassa 

tapahtunutta ajallista muutosta. Laajempi määrällinen aineisto saattaisi paljastaa, miten seuran 

tuotanto on heijastellut geopoliittisia kehityskulkuja, ja miten seura on pyrkinyt vastaamaan 

uusiin haasteisiin. 

3) Historiapolitiikan kansainvälinen aspekti: Sekä tutkielmani tutkimuskirjallisuudesta että 

aineistosta ilmenee, että historiapolitiikalla pyritään vaikuttamaan myös ulkomailla. Olisi 

mielenkiintoista tutkia, miten ulkomaille suunnatut narratiivit eroavat kotimaisista, tai kuinka 

ne onnistuvat tavoitteissaan. RVIO:n tapauksessa aineiston voisi muodostaa ulkomaille 

pystytetyistä patsaista. 

8.2 Mitä seuraavaksi? 

Katsoakseni Venäjän historiapolitiikan mielenkiintoisin ominaisuus on siinä vallitseva jännite 

keskusjohtoisuuden ja hajautuneisuuden välillä. Olen tutkielmassani käsitellyt historiapoliittista 

strategiaa yhtenäisenä kokonaisuutena, mikä on ainoastaan tietoisesti valittu näkökulma, ei todellinen 

asianlaita. Todellisuudessa historiapoliittisen kentän lukuisat toimijat eivät noudata mitään tarkkaa ja 

johdonmukaista käsikirjoitusta. Putinin hallinto määrää yleiset linjaukset, mutta arvioin, että suuri 

osa aloitteellisuudesta on lähtöisin alemman tason toimijoilta itseltään. Tästä syntyy mielenkiintoinen 

asetelma, jossa syy- ja seuraussuhteet menevät sekaisin, ja valtarakenteiden vertikaalisuuden vuoksi 

on kunkin toimijan etujen mukaista omaehtoisesti mennä pidemmälle kuin muut saadakseen 

tunnustusta ylemmiltä hierarkian portailta. 

En osaa arvioida, kuinka kestävä tällainen asetelma on, tai kuinka pitkälle historiapolitiikassaan 

Putinin hallinto on toisaalta valmis menemään ja toisaalta päätyy haluamattaankin. Tilannetta 

vaikeuttaa historian läpikotainen politisoituminen turvallisuuskysymyksenä. Nähdäkseni Putin ja 

hänen lähipiirinsä hahmottaa historian todellisena selviytymistaisteluna. Vainoharhaisuus tuskin 
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edesauttaa tilanteen rauhoittumista. Mitä pidemmälle poliittinen eliitti menee historian tulkintojen 

hallitsemisessa, sitä vaikeammaksi saattaa myös peräytyminen osoittautua. Historiasta on tullut 

hallinnolle merkittävä vallan oikeutuksen lähde, ja siitä luopuminen voi siten johtaa myös kriittisten 

historianarratiivien syntymiseen. 

Koska historia on Venäjällä poliittista, ovat narratiivit samoin riippuvaisia poliittisista kehityskuluista. 

Nykyisellään tutkielmassani esitellyt historianarratiivit tukevat hallintoa ja sen liittoa sekä kirkon että 

armeijan kanssa. Mikäli ortodoksinen kirkko ajautuu konfliktiin hallinnon kanssa, minkä 

todennäköisyydestä en osaa sanoa, saattavat viralliset narratiivitkin muuttua. Toisaalta mahdollinen 

vallanvaihto, joko hallinnon sisällä tai opposition vallankaappauksen seurauksena, vaikuttaa myös 

historiatulkintoihin. Venäjän pitkästä ja monivaiheisesta menneisyydestä riittää ammennettavaa 

tukemaan monenlaisia ideologisia uudistusohjelmia. Ainoana ennustettavana asiana pidän sitä, että 

historia pysyy Venäjällä poliittisena vielä lähitulevaisuudessa. 
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Liitteet 

Liite 1: Yhteenveto aineiston patsaista 

 

Patsas Sivu Kohdeaika Kaupunki Tyyppi Vuosi

Vladimir Suuri (Князю Владимиру ) 37 980–1015 Moskova hallitsija, kirkko 2016

Iivana Suuri III (Ивану  III ) 39 1440–1505 Kaluga hallitsija 2017

Serafim Sarovilainen (Серафиму Саровскому ) 40 1759–1833 Mitšurinsk kirkko 2019

Novgorodin ruhtinas Gleb Svjatoslavitš ja kronikoitsija igumeni Nikon 

(Князю Новгородскому Глебу Святославичу И Летописцу 

Игумену Никону ) 40 1000-luku Kertš, Krim hallitsija, kirkko 2019

Aleksandr Suvorov (Александру Суворову ) 41 1729–1800 Kistyš sota 2020

Fjodor Ušakov (Федору Ушакову) 42 1745–1817 Temnikov sota 2019

Kenraali Mihail Skobelev (Генералу Скобелеву ) 43 1843–1882 Moskova sota 2014

Marsalkka Konstantin Rokossovski (Маршалу Рокоссовскому ) (kaksi 

patsasta) 44 1896–1968 Moskova, Volgograd sota 2015

Ivan Tšernjahovski (rintakuva) (Ивану Черняховскому ) 45 1906–1945 Moskova sota 2016

Mihail Kalašnikov (Михалу Калашникову ) 46 1919–2013 Moskova sota 2017

Marsalkka Mitrofan Nedelin (Маршалу Неделину ) 47 1902–1960 Odintsovo sota 2019

Rykmentin pappi (Полковому Священнику ) 48 Malojaroslavets sota, kirkko 2014

Rintamakoira (Фронтовой Собаке ) 49 Moskova sota 2012

Luka (Святителю Луке ) 50 1877–1961 Tambov kirkko, sota 2017

Sotalääkärit ja -sairaanhoitajat (Военным Врачам И Медицинским 

Сестрам ) 51 Himki sota 2016

Tuvan tasavallan kansa (Народу Республики Тыва ) 52 Tuva sota 2019

Isänmaan puolustajien äidit ja vaimot (Матерям И Женам 

Защитников Отечества ) 53 Novosibirsk sota 2016

Sotalapset (Детям Войны ) 53 Arkangeli sota 2019

Aleksandr Petšerski (Александру Печерскому ) 54 1909–1990 Donin Rostov sota 2018

Fasismin uhrit (Жертвам Фашизма ) 55 Vjazma sota 2014

Slaavittaren jäähyväiset («Прощание Славянки» ) 57 Moskova sota 2014

Daniil Granin (Даниилу Гранину) 58 1919–2017 Pietari kulttuuri 2019

Sergei Rahmaninov (Сергею Рахманинову ) 59 1873–1943 Tambov kulttuuri 2017

Sergei Prokofjev (Сергею Прокофьеву ) 60 1891–1953 Moskova kulttuuri 2016

Maija Plisetskaja (Майе Плисецкой ) 61 1925–2015 Moskova kulttuuri 2016

Vasily Agapkin ja Ilya Shatrov (Памятник Агапкину и Шатрову) 61 1800–1900-luvut Tambov kulttuuri 2015


