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”Taideteos, erityisesti kirjallisuus ja ennen kaikkea runous 
pyrkivät kahdenkeskiseen, ilman välikäsiä tapahtuvaan dialo-
giin ihmisen kanssa. Juuri tästä syystä yleisen hyvän vartijat, 
massojen herrat, historiallista totuutta julistavat vihaavatkin 
taidetta ylipäätään, erityisesti kirjallisuutta ja ennen kaikkea 
runoutta.” 
– Runoilija Joseph Brodsky, Nobel-luento 1987
 

Neuvostoliitto heräsi suojasään mentyä bre!neviläiseen 
talveen. Se kietoi kaiken elävän tympeään verkkoonsa. 
Suojasää oli ollut mahdollisuus, jonka Neuvostoliitto 
hukkasi. Stalinismin rikokset olivat niin hirveät, että niistä 
piti vaieta ja niistä puhuvat vaientaa. Varjoissa viihtyvät 
turvallisuuselimet tarttuivat taas ohjaimiin kuin mitään ei 
olisi tapahtunut. Tarttuivat, koska sen annettiin tapahtua. 
Härkävaunuissa leireille kuskattiin nyt toisinajattelijoita. 
Jokin oli kuitenkin muuttunut.

Leirivangit eivät enää vaienneet
He keräsivät leirien tapahtumista järjestelmällisesti tietoa. 
Vangit kirjasivat ylös, keitä leireillä istui ja mistä syystä, 
vartijoiden ja leirijohdon lainvastaiset toimet dokumen-
toitiin. Tiedot kirjoitettiin hyvin pienin kirjaimin ohuille 
tupakkapaperiliuskoille. Kirjoittaminen oli tehtävä salaa 
vartijoilta ja tiedonannot piti kätkeä huolellisesti odot-
tamaan leiriltä poisvientiä. Kun vanki sai tiedon, että 
tapaamislupa oli myönnetty, hän kääräisi tupakkapaperit 
muovin sisään tiukaksi ”kapseliksi” ja nielaisi sen hyvissä 
ajoin ennen vieraan tuloa. Tapaamisen aikana kapseli 
vaihtoi omistajaa. Vierailulla käynyt kuljetti sen piikki-
langan ulkopuolelle. 

Eri leireiltä saatujen tiedonantojen pohjalta toisin-
ajattelijat toimittivat säännöllisesti ilmestyvää samizdat-
julkaisua nimeltä Ajankohtaisten tapahtumien kronikka. 
Nämä samizdat-julkaisut olivat sen ajan omakustanteita. 
Jos kiellettyä romaania, runoteosta tai artikkelia oli käy-
tössä yksikin kappale, vapaaehtoiset konekirjoittajat val-
mistivat siitä kopioimalla uusia. Ne levisivät sitten salaa 
kädestä käteen luotettavien ystävien piirissä. Ajankoh-
taisten tapahtumien kronikan numerot salakuljetettiin 
aina myös ulkomaille.

Tutustuminen jakautuneeseen todellisuuteen
Neuvostokansalaisten arki ja vankileirit olivat rinnakkaisia 
todellisuuksia. Niiden välissä operoi KGB ja sen värväämät 
ilmiantajat. Jokainen tiesi, että kuka tahansa saattoi olla 
ilmiantaja. Ihmisten arjesta tuli tarkkaa tasapainoilua. 
Kodin ulkopuolella oli opittava erottamaan luotettavat ih-
miset niistä, joihin ei ollut mitään syytä luottaa. Ihmiset 
keskustelivat luottamuksellisista asioistaan vain perheen-
jäsenten ja hyvien ystävien kesken hiljaa keittiöissä. 

Opiskellessani Leningradissa 1970-luvun lopulla huo-
masin, että elämä siellä poikkesi oudolla tavalla kaikesta 
siihen asti kokemastani. En tarkoita tällä ainoastaan ulkoisia 
eroja. Koin neuvostotodellisuuden itselleni vieraaksi ja ym-
märsin, etten koskaan pystyisi asumaan tässä maassa. Aloin 
myöhemmin dokumentintekijänä hankkia tietoa Neuvos-
toliiton vankileireistä. Järkytyin kun tajusin, että poliittisten 
vankien leirit olivat eläneet huippukauttaan juuri samaan 
aikaan kun me tuhannet ulkomailta tulleet nuoret opiske-
limme maassa. Leireistä ei puhuttu – ei ainakaan meidän 
ulkomaalaisten kuullen. Leiritodellisuuden eteen oli pys-
tytetty seinä, jonka taakse me muualta tulleet emme edes 
ymmärtäneet katsoa. Meitä ei kiinnostanut, mitä oli seinän 
takana. Emmehän havainneet koko seinän olemassaoloa.

Saatoimme kenties ihmetellä, miksi opettajamme yli-
opistossa kommentoivat liioitellun kyynisesti jotain täy-
dellisestä tietämättömyydestä kumpuavaa tokaisuamme. 
Emme silloin ajatelleet, että on asioita, joista on vaaral-
lista puhua. Meille lännestä tulleille sananvapaus oli niin 
itsestään selvää. Opettajamme tiesivät mitä oli seinän 
takana. Joillakin heistä saattoi olla leirillä istunut suku-
lainen, tuttava tai naapuri. Opettajien ja meidän suoma-
laisten opiskelijoiden suhde muistutti jo äidinmaidossa 
neuvostotodellisuutta kylliksi imeneen aikuisen ja Neuvos-
tojenmaassa uteliaana matkaavan näsäviisaan Tintin välejä. 
Toinen tiesi, miten asiat olivat, toinen kuvitteli tietävänsä. 

Matka Permin vankileirille
Vierailen Permin vankileirillä vuonna 1998 kesän jo 
kääntyessä syksyyn. Ensimmäinen T"et"enian sota on 
päättynyt. Jännitteet ovat hetkeksi painuneet näkymät-
tömiin. Pinta kuplii jo. Työparakista puuttuu ovi, saranat 
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eivät ole kelvanneet. Ikkunalasit on rikottu. Astun hä-
märään parakkiin. Sen lattiaa peittävät korkeana röyk-
kiönä ruostuneet sähkölaitteen osat. Unohdetut, turhat. 
Kun astun parakkiin, hiekkapöly nousee ilmaan ja las-
keutuu hitaasti kimaltaen takaisin maahan. Parakin si-
sällä on hiljaisuus. Yksityiskohdat viestivät jotain siitä, 
mitä täällä on tapahtunut. Menneisyys vaikenee mutta 
on läsnä.

Olen tullut Helsingistä Uralille haastattelemaan lailli-
suuden ja ihmisoikeuksien puolustamisesta leirituomion 
istunutta Sergei Kovalevia. Saapuvilla on myös muita 
hänen kanssaan Permin leirillä istuneita toisinajattelijoita. 
Miehet ovat matkanneet tänne kertomaan leirivankien elä-
mästä Neuvostoliiton ihmisoikeusrikkomuksia dokumen-
toivan järjestön Memorialin museotyöryhmälle.

Kovalev astelee leirin pannuhuoneen luona rauhal-
lisena. Hän näyttää minulle ensimmäiseksi paikan, missä 
säilytti vuonna 1980 Moskovan olympialaisten alla ulko-
mailla julkaistaviksi tarkoitettuja asiakirjoja. Ne päätyivät 
viranomaisille. Joku oli tehnyt ilmiannon. Kovalev uskoo 
tietävänsä syyllisen muttei kerro nimeä, koska ei voi olla 
asiasta täysin varma. Kovalevin hiukset ovat harmaat 
mutta silmistä välittyy nuoren miehen ilo. Me selvisimme 
voittajina absurdista kissa-ja-hiiri-leikistä. Ilmiannot, koti-
etsinnät, vainoaminen, leirit, nälkä, kylmyys, unenpuute, 
huoli omaisista. Ne eivät lannistaneet meitä. Ne eivät 
murtaneet tahtoamme eivätkä tehneet meistä uhreja. Me 
elämme mutta järjestelmä mureni. 

Asuinparakkiin
Kovalev astelee edelläni asuinparakkiin. Hän varoittaa 
minua portaista, ne olivat jo silloin vaaralliset astua. Van-
kisaleista on viety hetekat ja kaapit, ikkunalasit ovat enää 
sirpaleita betonilattialla. Parakki odottaa kunnostusta. Me-
morialin aktivistien ja paikallisten vapaaehtoisten yhteis-
työllä tänne rakentuu pala palalta Perm 36 -museo, jotta 
me ihmiset emme unohtaisi, ei kukaan meistä, miten hir-
viömäisen koneiston osana tämäkin leiri jauhoi, murskasi, 
potki ja aikaansai tulostaan, arpeutumatonta haavaa 
vankien ja heidän perheittensä elämään.

Autioita tiloja. Vartijan tiski, propagandahuone, pitkä 
käytävä. Tilat ovat olleet vuosia tyhjillään, mutta paksun 
ruskean öljymaalin löyhkä tunkee nenään vahvana kuin 
eilen maalatun pinta. Vankilaparakin takaseinää koris-
tavat iloiset satuhahmot ovat irvokas todiste totalitarismin 
pyrkimyksestä eristää, poistaa keskuudestaan kaikki poik-
keava. Rakennusta on viimeksi hyödynnetty neuropsykiat-
risista häiriöistä kärsivien lasten asuntolana.  

Vankien omaiset toimivat kuriireina
Leirijohdon taloon kuljemme vastasahatulta laudalta 
tuoksuvaa käytävää. Pienessä muutaman neliömetrin 
huoneessa vangit ovat vartijan silmien alla tavanneet 
omaisiaan. Tähän huoneeseen ei noin vain astunut yk-
sikään. Vankia tapaamaan pyrkivä upposi syvälle ko-
neiston verenkiertoon, joutui rinnakkaisten todelli-

suuksien väliseen tilaan. Lupa-asia heitteli häntä milloin 
vihreälle, milloin punaiselle linjalle. Kun tapaamislupaa 
anova luuli jo täyttäneensä joka ainoan kaavakkeen ja 
ruksanneensa joka ainoan ruudun, koneisto heittikin 
hänet takaisin alkuun.  

Kun vierailija vihdoin oli selvittänyt tiensä läpi la-
byrintin perille, hän oli jo malttamaton. Vielä hetki, ja 
omainen astuu huoneeseen. Vierailijaa oli usein valmis-
teltu leirille joutuneen läheisensä kohtaamiseen, ensim-
mäinen kerta oli monelle silti järkytys. Joka ainoa mi-
nuutti, joka ainoa tunti tapaamisen loppuun saakka vartija 
oli läsnä. Aineisto Ajankohtaisten tapahtumien kronikkaan 
löysi kuitenkin tiensä ulos leiriltä, ja pitkään odotettu erä 
ohuenohutta tupakkapaperia jäi leirille. 

Käynti hautausmaalla 
Jokaisella gulagin saarella on leirillä kuolleiden hautaus-
maa. Ukrainalaisen runoilijan Vasil Stusin (1938–1985) 
viimeinen leposija on täällä Perminmaalla. Hänen hau-
tansa on merkitty puisella tolpalla. Tolppaan on joku leirin 
työntekijä naulannut karkeatekoisen alumiinilaatan ja 
sen keskelle numeron 9. Miksei hän nakuttanut laattaan 
vainajan nimeä? Mitä hän ajatteli haudatessaan Stusin? 
Tiesikö hän edes kenet hautasi? Kysymykset jäävät vaille 
vastausta. 

Toiset, meille vieraat, ei-ihmiset – niille riittävät nu-
merot. Kävisikö syyllisyys muuten liian raskaaksi kantaa? 
Numeroitahan ei lasketa. Kuinka kauan kestää ihmisen 
oppia kohtelemaan kaltaisiaan numeroina? Kuinka ja 
missä sen voi oppia? Kuka haluaa sen oppia?

Ulkopuolella
Hyvästellessämme leirin portilla kysyn Kovalevilta: 
”Sergei Adamovit", voiko jokin Neuvostoliiton kal-
tainen tehdä uuden tulemisen nyky-Venäjällä?” Kovalev 
on pitkään hiljaa ennen kuin vastaa. ”Pelkään, että se on 
todellinen vaihtoehto. Jos poliitikot pystyvät turvaamaan 
kansalaisille siedettävän toimeentulon, vain harva ky-
seenalaistaa vallanpitäjien harjoittaman politiikan.” 

Leiriportin ulkopuolella on bussikatos. Sen penkillä 
istuu kaksi lasta, tyttö ja poika, pelaamassa repaleisilla 
pelikorteilla ajankulukseen. Aika tuntuu pysähtyneen. 
Elokuinen helle saa ilman väräjämään kuumuudesta. 
Joen rantaa ratsastaa nuori poika, laitumelta palaava karja 
seuraa perässä. Aika ei pysähdy, se kulkee jo vääjäämättä 
kohti tulevaa.

Perm 36 -museo lakkautettiin maaliskuussa 2015. Se 
ehti toimia vankien elämästä kertovana museona tuskin 
kymmentä vuotta. Leirialue oli kansan suussa nimetty 
vapauden vyöhykkeeksi. Pilorama-festivaali oli koonnut 
Perm 36 -museon alueelle joka kesä tuhansia nuoria kes-
kustelemaan, väittelemään ja kuuntelemaan musiikkia. 
Permin paikallisviranomaiset haluavat paikalle vankilei-
riensaariston historialle, gulagin työntekijöille omistetun 
museon. Massojen herroja alkoi Perminmaan vapauden 
vyöhyke pelottaa.


