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lin 1800-luvulla käyttämäs
tä käsitteestä 'kaksi kansa
kuntaa' (two nations), jolla 
hän halusi korostaa teolli
sen kapitalismin mukana 
tuomia sosiaalisia ongelmia. 

2 Alkuperäinen kirjelmä "Sotsi-
aalteadlaste aval i k pöördu-
mine" on kokonaisuudes
saan luettavissa Kaks Ees
tit - t eoksen alkusivuilla 
sekä Postimees-lehden verk-

David J. Smith: Estonia: Inde
pendence and European Integ
ration. London , Rout ledge , 
2001. 196 s. 

David J. Smith tarjoaa kirjassaan 
Estonia: Independence and Eu
ropean Integration monitahoisen 
kuvan Viron poliittisesta histori
asta ensimmäisestä kansallisesta 
heräämisestä (1860-1917) EU-
jäsenyyden kynnykselle vuoteen 
1999. Kirja painottuu 1990-lu-
kuun ja neuvostovallan rapautu
misesta alkaneen uuden kansalli
sen heräämisen kuvaamiseen, 
mutta se kuvataan jatkumona en
simmäisestä kansallisesta herää
misestä, itsenäisyydestä ja neu-
vostomiehityksen kokemuksista. 
Vaikka painopiste on lähihistori
assa, tekijä itse korostaa erityi
sesti maailmansotien välisen ajan 
itsenäisyyden merkitystä virolai
sen kansallisen identiteetin säily
miselle neuvostoaikana samoin 
kuin identiteettien rakentumises
sa pa lau te tun i t senä i syyden 
oloissa 1990-luvulla. Kirjassa ei 
kuitenkaan juuri käydä keskus
telua historiatulkintojen poliitti
suudesta. 

Smith tarkastelee Viroa kah
den läpikäyvän teeman - itsenäi
syyden ja länsi-integraation -
kautta. Nämä valaisevat niin 
1990-lukua, sotien välisen ajan ta
pahtumakulkuja kuin myös itse
näisyyden tavoittelua ja itsenäi-

koarkis tossa osoi t teessa 
http://www.postimees.ee/ 
prindi.html?&id=17816. 

3 Epäselväksi jää, tarkoittaako 
tutkija "potentiaalisilla äi
deillä" kaikkia Viron synny-
tysikäisiä naisia vai jotakin 
tarkemmin määriteltyä ryh
mää. 

Liia Kapanen ja Anna Kokko 

syysajatuksen ylläpitämistä neu
vostoaikana. Kirjan nimikkotee-
mojen lisäksi Smith käsittelee nii
hin kiinteästi liittyvää aihetta: 
valtion suhdetta neuvostoaikana 
maahan muuttaneisiin venäjänkie
lisiin. Koska länsimaissa tämän 
vähemmistön asemaan on kiinni
tetty paljon huomiota ja sen tur
vaamiseksi kansainväliset järjes
töt ovat edellyttäneet Virolta eri
laisia toimenpiteitä, siitä on tul
lut keskeinen teema 1990-luvun 
itsenäisyyden sekä kansallisval
tion jälleenpystyttämisen ja län
si-integraation välisessä jännit
teessä. Smith osoittaa, miten kan
sainvälisten toimijoiden rajoittei
den hyväksyminen suhtautumi
sessa venäläisvähemmistöön tuli 
sisäpoliittiseksi kiistakysymyk
seksi, jossa toisaalla oli halua 
"kansallistaa" valtio ja yhtäällä 
halu päästä euroatlanttisiin järjes
töihin kuten EU:hun ja Natoon -
mikä taas on edellyttänyt joita
kin muutoksia vähemmistöpoli-
tiikassa. Smith kuvaa yleisem
minkin virolaisen politiikan ken
tän sisäisiä ristipaineita tarkasti. 
Tämä on hyvä, koska usein län
simaisessa tutkimuksessa puhu
taan vain ikään kuin yhdestä lin
jasta, erityisesti suhteessa venä
jänkieliseen vähemmistöön. 

Kirjassa on viisi päälukua, jois
ta ensimmäinen käsittelee aikaa 
1800-luvun kansallisesta heräämi
sestä neuvostojoukkojen tuloon 

vuonna 1940. Toisessa luvussa 
Smith kuvaa "pitkää toista maa
ilmansotaa", eli Viron miehitys-
aikaa vuoden 1991 uudelleen itse
näistymiseen asti. Smith kuvai
lee neuvostoterroria, virolaista 
vastarintaa, venäläistämistä ja eri
tyisesti uutta kansallistunteen ja 
- l i ikkeen nousua 1980-luvun 
puolivälin jälkeen. Kolmasja laa
jin luku, "Old Wine in New Bott
les: The Politics of Independen
ce", tarkastelee 1990-lukua itse
näisyyden palauttamisesta alka
en. Ominaista tälle ajalle on ollut 
sisä-ja ulkopolitiikan yhteen kie
toutuminen, mikä on liittynyt 
juuri länsi-integraation tavoitteen 
mukana tulleisiin paineisiin hy
väksyä rajoituksia sisäisissä asi
oissa (joista Smith siis keskittyy 
lähinnä vähemmistöön liittyviin). 
Smith kuvailee poliittisten insti
tuutioiden muodostumista, eri 
hallitusten piirteitä ja haasteita 
sekä myös venäjänkielistä vähem
mistöä koskevaa lainsäädäntöä ja 
siihen kohdistuneita kansainväli
siä paineita. Neljäs luku käsitte
lee lyhyesti talouden eri sekto
reita: yksityistämistä, rahauudis
tusta ja makrotaloudellista va
kauttamista, pankkijärjestelmän 
uudistusta, kaupan vapauttamis
ta, suoria ulkomaisia investoin
teja, maataloutta ja inflaatiota. 
Lisäksi Smith tarkastelee talous
uudistusten etnistä ulottuvuutta 
ja toteaa, ettei etnisten ja sosioe
konomisten jakolinjojen päällek
käisyyt tä ole syntynyt si inä 
määrin kuin joskus 1990-luvun 
alussa pelättiin, vaikkakin venä
jänkielisen Koillis-Viron tilanne 
on selvästi huono. 

Viimeinen luku keski t tyy 
uiko-ja turvallisuuspolitiikkaan, 
lähinnä Venäjän-suhteisiin ja EU-
ja Nato -jäsenyyspyrkimyksiin. 
Smith muistuttaa, että 1990-lu-
vun alkupuolen valtion rakenta
minen tapahtui venäläisjoukkojen 
läsnäollessa ja ettei Viron suve
reenisuutta voitu pitää selviönä 
ennen joukkojen poistumista 
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vuonna 1994. Smith kuvaa myös, 
miten Viron suhteet Venäjään ja 
länteen ovat olleet kytköksissä 
toisiinsaja myös lännen ja Venä
jän suhteisiin: venäläisten jouk
kojen maasta poistumiselle haet
tiin tukea lännestä samalla, kun 
Venäjä yritti vakuuttaa länttä läs
näolonsa tärkeydestä; länsivallat 
puolestaan painostivat Venäjää 
vetämään joukkonsa, mutta yrit
tivät samalla vakuuttaa virolaisia 
venäläisvähemmistön hyvän koh
telun tärkeydestä. Tämän lisäksi 
Venäjä-suhteiden normalisointi 
oli edellytys EU-neuvottelujen 
aloittamiselle ja Venäjän suhtau
tuminen taas Nato-jäsenyyden 
hidaste, joka vielä kirjan kirjoit
tamisen aikaan näytti esteeltä. 
Venäjä puolestaan on pitänyt esil
lä venäjänkielisen vähemmistön 
kysymystä vahvistaen näin Viron 
sisäisen "venäläiskysymyksen" 
yhteyttä ulkosuhteisiin (ja Smit
hin mukaan jopa aikaansaanut 
EU:n kiinnostuksen kansalaisuus
kysymykseen, mikä voi olla hiu
kan liioiteltu kanta ottaen huo
mioon, ettei EU:n kiinnostus 
EU:hun pyrkivien vähemmistö-
tilanteeseen ole koskenut vain 
Viroa). 

Kirja valottaa hienosti moni
syisiä vuorovaikutussuhte i ta 
kansallista projektiaan toteutta
van valtion, kansallisen vähem
mistön, vähemmistön "ulkoisen 
kotimaan" Venäjän ja kansainvä
listen järjestöjen välillä. Kun jo
kainen näistä toimijoista on sisäi
sesti heterogeeninen, "eriävien ja 
kilpailevien positioiden kenttä" 
(Brubaker 1996, 67), on suhtei
den dynamiikan kuvaaminen yh
dessä kirjassa todella haasteellis
ta. Paino on luonnollisesti viro
laisessa politiikassapa venäjän
kielinen vähemmistö on kuvattu 
enemmänkin kiistan kohteena 
kuin tarjottu lukijalle systemaat
tisemmin heidän edustajiensa nä
kemyksiä-joskin niitäkin Smith 
on ottanut huomioon. Kirjassa ei 
ole varsinaisia teoreettisia osia, ja 

sen suuri ansio on nimenomaan 
"tapahtumissa", niiden yksityis
kohtaisessa mutta selkeässä esit
tämisessä sekä niiden syiden, 
seurausten ja satunnaisuuksien 
esille tuomisessa. 

Niin vakuuttava ja informatii
vinen kuin teos onkin, ajoittainen 
sanomalehtiartikkeleiden käyttö 
faktuaalisena materiaalina reflek
toimatta lukijalle lähteen luonnet
ta on paikoin ongelmallista. Tämä 
ei välttämättä vähennä niihin pe
rustuvien tulkintojen oikeelli
suutta, mutta se vähentää lukijan 
mahdol l isuut ta arvioida sitä. 
Tämä puute on varmaankin hinta 
teoksen kattavuudesta, eivätkä 
nämä onneksi ole kirjassa miten
kään keskeisiä lähteitä. Lähteiden 
hahmotus ta olisi helpot tanut 
myös, jos sanomalehdet olisi ero
teltu lähdeluettelossa omaksi lis-
takseen. 

Smithin kirjaa voi lämpimästi 
suositella kaikille Virosta ja ylei
semminkin jälkisosialismin muu
toksista kiinnostuneille, tosin 

Gintaras Beresnevicius: Ant 
laiko asmenu. Vilnius: Aidai, 
2002. 153 s. 

Gintaras Beresnevicius on herät
tänyt Liettuan älymystöpiireis-
sä runsaasti keskustelua esseete-
oksel laan Ant laiko asmenu 
("Ajan terällä"). Valtakunnallisen 
esseekilpailunkin voittanut kirja 
tarjoaa pienessä tilassa laaja-alai
sen ja ajatuspitoisen tulkinnan 
liettualaisuuden eri aspekteista. 

Peruslähtökohtana on pyrki
mys liettualaisen kansanluonteen 
määrittelyyn. Beresnevicius ot
taa tavoitteekseen selkeän koko
naiskuvan luomisen, mutta asian 
kääntöpuolena ovat ajoittain mel
ko karkeat yleistykset. Kansa
kunnan moninaisuus otetaan huo-

jonkinlainen aiempi tietämys Vi
rosta helpottaa sen lukemista. 
Tällaisen synteesin luulisi kestä
vän hyödyllisenä melko pitkään. 
Siksi onkin harmillista ja myös 
hieman yllättävää, että Routled-
genkaan kaltainen kustantaja ei ole 
huolehtinut kirjoittajansa tekstis
tä aivan viimeiseen asti vaan on 
tarvittu irrallinen erratum-lappu 
korjaamaan virheellinen sanajär
jestys: "...Nazi states like Ger
many and Sweden...". Vaikkakin 
niin ilmeisesti tarkoittamaton 
erehdys, voi virhe heti ensi sivuil
la esiintyessään pahimmillaan 
antaa lukijalle oudon käsityksen 
koko kirjasta, mikä olisi tietysti 
vahinko. 
Lähde: 
Brubaker, R. (1996), Nationalism 
Reframed: Nationhood and the 
National Question in the New Eu
rope. Cambridge: Cambridge Uni
versity Press. 
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mioon lähinnä siinä, että Liettu
an eri alueilta kotoisin olevien ih
misten erot noteerataan ja jonkin
asteinen yhteensulautuminen 
nähdään kansallisen selviytymi
sen ehtona. Tämäkin näkökulma 
pohjautuu vakiintuneisiin stereo
typioihin: Itä-Liettuan aukstaitia-
laiset olisivat yksinään liian im
pulsiivisia, lännen Zemaitialaiset 
liian itsepäisiä, etelän dzukialai-
set liian sentimentaalisia ja stra
tegiseen ajatteluun kykenemättö
miä, maan lounaiskolkkaa asut
tavat suvalkialaiset puolestaan lii
an laskelmoivia. Kaunasista läh
töisin oleva Beresnevicius koros
taa erityisesti synnyinkaupun
kinsa roolia Liettuan sulatusuu
nina, jossa yhtenäinen liettualai
nen identiteetti muovautui en-

Liettualaisuuden ydintä etsimässä 


