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1. 

Itä-Euroopassa kummittelee aave, jota lännessä kutsutaan ”toi-
sinajatteluksi”. 

Tämä aave ei ole ilmestynyt tyhjästä. Se on luonnollinen ja 
väistämätön seuraus järjestelmän nykyisestä historiallisesta vai-
heesta. Se ilmestyi, koska järjestelmä ei enää lukemattomista 
syistä voinut perustua vain puhtaaseen ja brutaaliin mielival-
taan, joka sulkee kaikki poikkeavat mielipiteet ulkopuolelleen. 
Järjestelmästä on tullut poliittisesti niin kankea, että ”toisin-
ajattelun” kaltaista mielipiteen ilmaisua ei ole mahdollista si-
joittaa järjestelmän mihinkään virallisiin rakenteisiin.

Keitä nämä ”toisinajattelijat” sitten ovat? Mistä heidän nä-
kökulmansa kumpuaa ja mikä on heidän merkityksensä? Entä 
mitä merkitystä on ”itsenäisillä aloitteilla”, joissa ”toisinajatte-
lijat” toimivat yhdessä, ja onko tällaisilla aloitteilla todellisia 
mahdollisuuksia onnistua? Onko sopivaa nimittää ”toisinajat-
telijoita” oppositioksi? Mikäli vastaus on myönteinen, niin mil-
lainen tämä oppositio – järjestelmän raameissa – oikeastaan on, 
miten se vaikuttaa, millaista roolia se yhteiskunnassa näyttelee, 
mitä se toivoo ja mitä sen on mahdollista toivoa? ”Toisinajatte-
lijat” ovat järjestelmän valtarakenteiden ulkopuolisia, ja muo-
dostavat jonkinlaisen alikansalaisten ryhmän. Onko heillä yli-
päätään voimia tai mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan tai 
yhteiskuntajärjestelmään? Voivatko he ylipäätään muuttaa mi-
tään? 
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Minun mielestäni tämä pohdinta – kysymys voimattomien 
voimasta – voi alkaa vain tarkastelemalla vallan luonnetta niissä 
olosuhteissa, joissa toimivat ne, joilla valtaa ei ole. 

2. 

Poliittista järjestelmäämme kuvataan useimmiten diktatuuriksi, 
tai tarkemmin sanottuna poliittisen byrokratian diktatuuriksi 
yhteiskunnassa, jossa on vähäiset luokkaerot. 

Pelkään, että termi ”diktatuuri” – vaikka se muutoin olisikin 
ymmärrettävä – pikemminkin hämärtää kuin selventää vallan 
todellista luonnetta tässä poliittisessa järjestelmässä. 

Mitä tämä termi oikeastaan pitää sisällään?
Sanoisin, että yhdistämme termin usein käsitykseen pienestä 

ihmisjoukosta, joka ottaa yhteiskunnan hallintaansa voimakei-
noin. Diktatuurin valta perustuu peittelemättömästi sen hal-
lussa olevien vallan välineiden suoraan käyttöön, ja sen voi 
usein helposti erottaa enemmistöstä, jota se hallitsee. Yksi kes-
keinen osa tätä diktatuurin ”traditionaalista” tai ”klassista” 
määritelmää on olettamus, että se on väliaikaista, lyhytkestoista 
ja vailla historiallisia juuria. Tällaisen diktatuurin olemassaolo 
vaikuttaa olevan sidottu perustajiensa elämään. Yleensä se on 
laajuudeltaan ennen kaikkea paikallinen ja merkitykseltään ra-
jallinen. Riippumatta siitä, mitä ideologiaa se hyödyntää oi-
keuttaakseen olemassaolonsa, sen valta on lopulta peräisin soti-
laiden ja poliisien runsaslukuisuudesta sekä aseellisesta 
voimasta. Tästä näkökulmasta diktatuurin olemassaoloa uhkaa 
mahdollisuus, että jostain ilmestyy joku paremmin varusteltu 
taho, joka syrjäyttää hallitsevan ryhmittymän vallasta. 

Jo tämän erittäin pintapuolisen katsauksen pitäisi tehdä sel-
väksi, että järjestelmällä, jossa me elämme, on hyvin vähän te-
kemistä klassisen diktatuurin kanssa. 

1. Ensinnäkään meidän järjestelmämme ei ole sidottu yhteen 
paikkaan, vaan se pitää otteessaan suurta valtakeskittymää, jota 
hallitsee toinen supervalloista. Vaikka järjestelmän erityis-
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piirteet luonnollisesti vaihtelevat alueellisesti ja historiallisesti, 
valtablokin puitteet rajoittavat tuota vaihtelua. Järjestelmä ei 
ainoastaan nojaa kaikkialla samoihin periaatteisiin ja rakennu 
samoin tavoin (toisin sanoen supervallan suunnittelemalla ta-
valla), vaan sitä säätelee supervallan tavoitteille täysin alisteinen 
manipulointikeinojen verkosto, joka on melko lailla kietonut 
valtablokin jokaisen maan otteeseensa. Pattitilanteessa, jossa 
kahdella valtiolla on yhtäläisesti ydinaseita käytettävissään, 
nämä olosuhteet tekevät tästä järjestelmästä ulkoisesti paljon 
vakaamman kuin klassisista diktatuureista. Monet paikalliset 
kriisit, jotka eristetyssä valtiossa johtaisivat järjestelmänvaih-
dokseen, saattavat ratketa muun blokin suoralla aseellisella vä-
liintulolla. 

2. Toiseksi: jos klassisilta diktatuureilta puuttuvat historialliset 
juuret (ne saattavat vaikuttaa historiallisilta poikkeamilta, ihmis-
ten ja väkijoukkojen sattumanvaraisten sosiaalisten prosessien 
sattumanvaraisilta lopputuloksilta), samaa ei voi sanoa yhtä hel-
posti meidän järjestelmästämme. Vaikka meidän diktatuurimme 
onkin kauan sitten vieraantunut niistä yhteiskunnallisista liik-
keistä, jotka sen synnyttivät, näiden liikkeiden aitous (ja nyt mi-
nulla on mielessäni 1E33-luvun työväenliike ja sosialismi) antaa 
tälle diktatuurille kiistattoman historiallisen alkuperän. Tästä al-
kuperästä muodostui se vankka pohja, johon diktatuuri saattoi 
tukeutua, kunnes se kehittyi vähitellen uudeksi yhteiskunnalli-
seksi ja poliittiseksi todellisuudeksi, jollaisena se on tänä päivänä 
erottamaton osa modernin maailman ja aikakauden rakennetta. 
Yksi tästä historiallisesta alkuperästä juontuva piirre on, että on 
olemassa ”oikea ymmärrys” alkuperäisten liikkeiden syntymä-
aikakauden yhteiskunnallisista ristiriidoista. Tässä yhteydessä ei 
ole olennaista, että tämän ”oikean ymmärryksen” ytimessä on 
geneettinen taipumus suunnattomaan vieraantumiseen, jonka 
myöhempi kehitys on tehnyt näkyväksi. Joka tapauksessa tämä 
elementti kasvoi orgaanisesti aikakauden ilmastossa ja siksi myös 
sen alkuperä voidaan ajoittaa niihin aikoihin. 

H. Yksi tämän ”oikean ymmärryksen” perinnöstä on kolmas 
erikoisuus, joka tekee meidän järjestelmästämme erilaisen muihin 
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moderneihin diktatuureihin verrattuna: siihen sisältyy tarkka, 
loogisesti rakennettu ja yleisesti ymmärrettävä sekä olemukseltaan 
erittäin joustava ideologia, joka on seikkaperäisyydessään ja täy-
dellisyydessään maallistuneen uskonnon kaltainen. Se tarjoaa val-
miin vastauksen mihin tahansa kysymykseen: sitä ei pysty hyväk-
symään vain osittain ja sen hyväksymisestä on syviä seuraamuksia 
ihmiselämälle. Aikakaudella, jolloin metafyysiset ja eksistentiaali-
set varmuudet ovat kriisissä, ihmiset revitty juuriltaan, vieraannu-
tettuja sekä menettämäisillään kokemuksensa maailman merki-
tyksestä, tällä ideologialla on tiettyä hypnoottista charmia. 
Harhailevalle ihmiselle se tarjoaa heti valmiin ”kodin”: kunhan 
vain hyväksyy sen, niin yhtäkkiä kaikesta tulee heti selvempää, 
elämä saa uuden tarkoituksen, ja kaikki mysteerit, vastausta vailla 
olevat kysymykset, ahdistus ja yksinäisyys ovat poissa. Tietenkin 
tämä huokea koti käy kalliiksi: hintana on se, että ideologia kaap-
paa yksilön järjen, omantunnon ja vastuuntunnon. Perustuuhan 
ideologia yhdeltä olennaiselta piirteeltään siihen, että järki ja 
omatunto on luovutettava korkeammalle auktoriteetille. Periaat-
teena tässä on se, että vallan ja totuuden keskukset ovat identtiset 
(meidän tapauksessamme yhteys Bysantin keisarilliseen valtaan 
on suora: korkein maallinen auktoriteetti on identtinen korkeim-
man hengellisen auktoriteetin kanssa). Pitää tietenkin paikkansa, 
että ideologialla ei enää ole niin suurta vaikutusta ihmisiin, ei ai-
nakaan meidän blokissamme (ehkä poikkeuksena Venäjä, jossa 
on edelleen vallassa orjamentaliteetti, joka sisältää sokean fatalis-
tisen kunnioituksen hallitsijoita kohtaan ja ylemmältä taholta tu-
levien vaatimusten automaattisen hyväksymisen yhdistyneenä 
suurvaltapatriotismiin, joka perinteisesti sijoittaa valtakunnan 
edun ihmisen edun edelle). Mutta tämä ei ole tärkeää, koska mei-
dän järjestelmässämme ideologialla menee (palaan siihen myö-
hemmin tarkemmin) epätavallisen hyvin juuri sen takia, että se 
on sellainen kuin se on. 

F. Neljänneksi klassiseen käsitykseen diktatuurista kuuluu – 
vallankäytön tekniikan kannalta – väistämättä tietty improvi-
saation elementti. Valtamekanismit eivät ole yleensä kiinteitä, 
ja ne jättävät tilaa sattumalle ja rajoittamattomalle mielivallalle. 
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Silti sosiaalisia, psykologisia ja käytännöllisiä vastarinnan edel-
lytyksiä on edelleen olemassa. Lyhyesti sanottuna on olemassa 
monia heikkoja kohtia, joista on mahdollista mennä läpi ennen 
kuin koko valtarakenne onnistuu tasapainottamaan itsensä. 
Meidän järjestelmämme on sen sijaan kehittynyt kuusikym-
mentä vuotta Neuvostoliitossa ja suurin piirtein kolmekym-
mentä vuotta Itä-Euroopan maissa (perustuen joihinkin Venä-
jän keisarikunnan itsevaltiuden pohjalta jo kauan valmiina 
olleisiin rakennemalleihin). Tämä kehitys – kun puhutaan val-
lan ”fyysisestä” puolesta – on johtanut sellaisiin koko yhteis-
kuntaa suoraan ja epäsuorasti manipuloiviin täydellisiin ja pit-
källe kehittyneisiin mekanismeihin, että fyysisen vallan 
perustana se edustaa jo jotain radikaalisti uutta. Meidän ei tule 
unohtaa, että samaan aikaan järjestelmästä on tullut valtion 
omistajuuden ja kaikkien tuotantovälineiden keskittämisen 
avulla merkittävän tehokas, mikä antaa valtarakenteelle ennen-
kuulumattoman ja kaiken valvonnan ulkopuolelle jäävän mah-
dollisuuden panostaa itseensä (esimerkiksi byrokratiaan ja po-
liisiin) ja luo edellytykset – ainoana työnantajana – kansalaisten 
manipuloimiselle. 

G. Vielä lopuksi on todettava, että jos klassisia diktatuureja 
kuvaa vallankumouksellinen jännitys, sankaruus, omistautumi-
nen ja raju väkivalta, niin viimeisetkin häivähdykset sellaisesta 
ilmapiiristä ovat haihtuneet neuvostoblokista. Jo jonkin aikaa 
sitten blokki lakkasi olemasta enklaavi, joka on eristetty muusta 
kehittyneestä maailmasta ja immuuni sen kehityskuluille. Neu-
vostoblokki sen sijaan on kiinteä osa maailmaa jakaen maailman 
kohtalon ja osallistuen sen muokkaamiseen. Tämä tarkoittaa 
konkreettisesti sitä, että lännen kehittyneissä maissa olemassa 
olevien arvojen hierarkia on ilmestynyt meidän yhteisöömme 
(ja pitkä yhteiselomme lännen kanssa on vain nopeuttanut tätä 
prosessia). Toisin sanoen meidän yhteiskuntamme täällä on to-
siasiassa toinen kulutus- ja teollisuusyhteiskunnan muoto, joka 
tuo mukanaan kaikki sen sosiaaliset, älylliset ja psykologiset seu-
raukset. Meidän järjestelmämme vallan luonnetta on mahdo-
tonta ymmärtää ottamatta tätä huomioon. 
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Syvällinen ero meidän järjestelmämme – vallan luonteen nä-
kökulmasta – ja sen välillä, millaisena me tavallisesti diktatuurin 
ymmärrämme, on toivon mukaan käynyt selväksi jo tämän mel-
ko pintapuolisen vertailun perusteella. Se on sysännyt minut 
etsimään sopivaa termiä – esseeni tarkoitusta varten – meidän 
järjestelmällemme. Viittaan siihen tästä lähin ”jälkitotalitaarise-
na” järjestelmänä. Olen täysin tietoinen, että tämä ei kenties ole 
termeistä täsmällisin, mutta en kykene keksimään parempaa-
kaan. En halua sanoa jälki-etuliitteellä, että järjestelmä ei ole 
enää totalitaarinen. Se on päinvastoin totalitaarinen tavalla, 
joka eroaa olennaisesti klassisista diktatuureista. Se eroaa myös 
siitä, miten me tavallisesti totalitarismin ymmärrämme. 

Kuvailemani olosuhteet kuitenkin muodostavat vain ehtojen 
puitteet ja eräänlaisen ilmiötason kehikon jälkitotalitaarisen 
järjestelmän todelliselle valtarakenteelle. Yritän nyt tunnistaa 
sen joitain puolia. 

H. 

Vihanneskauppias laittaa näyteikkunaan sipulien ja porkkanoi-
den keskelle iskulauseen: ”Kaikkien maiden proletaarit, liitty-
kää yhteen!” Miksi hän tekee niin? Mitä hän haluaa sanoa 
maail malle? Onko hän todellakin aidosti innoissaan maailman 
proletaarien yhtenäisyyden ajatuksesta? Onko hänen innostuk-
sensa ihanteensa niin suurta, että hän tuntee vastustamatonta 
tarvetta sen julkiseen osoittamiseen? Onko hän todellakin poh-
tinut edes hetken sitä, kuinka tuollainen yhdistyminen tapah-
tuisi ja mitä se tarkoittaisi? 

Luullakseni voimme turvallisesti olettaa, että kauppiaiden 
suuri enemmistö ei koskaan ajattele ikkunaan laittamiaan isku-
lauseita tai ilmaise niillä todellisia mielipiteitään. Kyltti tuotiin 
vihanneskauppiaalle tukusta sipuleiden ja porkkanoiden muka-
na. Hän laittoi sen ikkunaan vain siksi, että niin on tehty jo 
vuosia, niin tekevät kaikki ja niin on tehtävä. Jos hän ei tekisi 
niin, siitä voisi seurata ongelmia. Häntä voitaisiin moittia, että 
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