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Pro gradu -tutkielmani käsittelee Neuvostoliiton Kommunistisen nuorisoliiton, Komsomolin
agitaatio- ja propagandatoimintaa ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana vuosina 1928–32.
Ensimmäinen viisivuotissuunnitelma oli ensisijaisesti neuvostotalouden ohjenuora tuotannon
kasvattamiseksi ja teollisuuden laajentamiseksi. Suunnitelmalla oli kuitenkin vaikutusta myös
muuhun yhteiskuntaan, ja sen aika muotoutui merkittäväksi muutoskaudeksi neuvostoyhteiskunnan
historiassa. Tämän tutkimuksen päätehtävänä on tarkastella Komsomolin agitaatio- ja
propagandatoimintaa tuona muutoksen aikana erityisesti uuden ihmisen ja uuden yhteiskunnan
utopioiden näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään Komsomolin agitaatio- ja
propagandatoiminnan tehtävät, tavoitteet ja sen pääteemat sekä pohditaan, millainen rooli
Komsomolin agitaatiolla ja propagandalla oli ensimmäisen viisivuotissuunnitelman toteuttamisen
kannalta. Tarkastelun kohteena ovat myös agitaation ja propagandan keinot sekä välineet. Uuden
ihmisen ja uuden yhteiskunnan utopiat toimivat tutkimuksessa sekä tutkimuksen rajaajina että sen
kohteina. Työssä pohditaan, kuinka utopioita käytettiin agitaation ja propagandan välineinä, sekä
sitä, kuinka niiden käyttö muuttui ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana.

Tutkimuksen metodologisena lähtökohtana on ollut kulttuurinen suuntaus. Tällä tarkoitetaan sitä,
että tutkittavaa aihetta on lähestytty kulttuurin ja sen rakentumisen näkökulmasta. Apuna on
käytetty Wendy Griswoldin kulttuurin teoretisointia ns. kulttuuritimantin avulla, jossa kulttuurin
tuottamisen kentäksi on esitetty vuorovaikutus sosiaalisen maailman, kulttuurin ja sen tuotteiden,
kulttuurin tuottajien sekä sen vastaanottajien välillä. Griswoldin teoria kuuluu kulttuurin
tuottamisen koulukuntaan, joka tarkastelee kulttuuria tuotettuna ilmiönä. Tässä tutkimuksessa
kulttuurin tuottamisen näkökulma on yhdistetty agitaation ja propagandaan, joita on tarkasteltu
kulttuurin tuottamisen välineinä. Samalla on myös testattu, toimiiko Griswoldin kulttuuritimantti
totalitaristisen yhteiskunnan kulttuurin luomisen mallina, vai syntyykö kulttuuri totalitaristisessa
yhteiskunnassa yksisuuntaisesti valtaapitävien toiminnan tuloksena.

Tutkimuksen päälähteenä on käytetty Komsomolin keskuskomitean lehteä Komsomolskaja Pravdaa
vuosilta 1928–32. Myös Kommunistisen puolueen lehti Pravda ja Krokodil-niminen satiirilehti ovat
olleet tarkastelun kohteina. Muina ensikäden lähteinä ovat toimineet erilaiset lähdejulkaisut, kuten
Komsomolin edustajakokousten ja keskuskomitean sekä kommunistisen puolueen keskuskomitean
päätökset, kiertokirjeet ja tiedonannot, aikalais- ja kaunokirjallisuus sekä muistelmat. Lisäksi
lähteinä on käytetty visuaalista materiaalia, kuten valokuvia, julisteita, lehtien kuvituksia ja taidetta.
Tutkimuskirjallisuus koostuu sekä Komsomolia käsittelevästä että neuvostoyhteiskuntaa eri
teemojen osalta tarkastelevasta tutkimuksesta.

Tutkimukseni osittain vahvistaa aiemmin esitettyjä tulkintoja Komsomolin roolista
neuvostoyhteiskunnassa, mutta osaltaan se tuo myös uusia näkökulmia tutkittuun ajanjaksoon.
Komsomolin agitaatio- ja propagandatoiminta ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana
keskittyi tukemaan puolueen politiikkaan eikä siinä ollut suuria poikkeuksia puolueen
propagandaan verrattuna. Viisivuotiskauden alun agitaatio- ja propaganda jatkoivat 1920-luvun



linjaa, jossa myönteinen ja kielteinen propaganda kulkivat käsi kädessä. Tutkittavan ajanjakson
lopulla tilanne kuitenkin muuttui. Kritiikin sijaan agitaation ja propagandan tuli näyttää elämä ja
sosialismin rakentaminen iloisena, vaikka arkitodellisuus osoittikin päinvastaista. Tästä ns. toivotun
todellisuuden esittämisestä tuli osa Komsomolinkin agitaatiota ja propagandaa.

Teemoiltaan Komsomolin agitaatio- ja propagandatoiminta keskittyi viisivuotissuunnitelman
päätavoitteisiin: proletaarisen kulttuurin luomiseen, maaseudun uudistamiseen ja maan
laajamittaiseen teollistamiseen. Kulttuurin muutoksiin pyrkineeseen ns. kulttuurivallankumoukseen
tutkimukseni tuo Komsomolin osalta lisävalaistusta ja osittain kyseenalaistaa aiempaa tutkimusta,
joka on tulkinnut kulttuurivallankumousta lähinnä luokkasodan näkökulmasta. Tämä tutkimus
kuitenkin osoittaa, että kulttuurivallankumouksella oli myös kansan sivistystä ja valistusta
edistäneitä pyrkimyksiä. Maatalouden uudistaminen ja teollistaminen olivat Komsomolin agitaation
ja propagandan osalta puolueen suunnitelmien täyttämistä tärkeimpinä tehtävinään mobilisointi ja
motivointi sosialismin rakentamiseen. Näiden kolmen teeman ohella Komsomolin agitaatio ja
propaganda kohdistuivat oman jäsenistön poliittiseen ja ideologiseen koulutukseen. Tavoitteena oli
luoda tiedostava ja uskollinen kaaderijoukko jatkamaan puolueen tehtäviä sukupolven vaihtuessa.

Komsomolin agitaation ja propagandan tavoitteena oli värvätä ja motivoida paitsi komsomolilaisia,
myös muita neuvostonuoria sekä aikuisia työläisiä ja talonpoikia sosialismin rakentamiseen ja
neuvostoyhteiskunnan kehittämiseen. Näiden ohella uuden ihmisen ja uuden yhteiskunnan
luomiseen liittynyt agitaatio ja propaganda loivat uutta, bolševistista kulttuuria. Lehdissä,
julisteissa, puheissa ja kaunokirjallisuudessa määriteltiin uuden yhteiskunnan ”pelisääntöjä”: kuinka
kunnon neuvostoihmisen tuli käyttäytyä, miten hänen tuli pukeutua ja kuinka toimia
yhteiskunnassa. Uuden kulttuurin luomiseen liittyivät myös uudet rituaalit, juhlat, uusi visuaalinen
järjestys  ja  uusi  kieli.  Näiden  ohella  Komsomolin  agitaatio  ja  propaganda  määrittelivät  erityisesti
kunnon neuvostonuoren piirteitä ja rakensivat komsomolilaisuudesta mallin ideaalin nuoren
olemukselle.

Griswoldin kulttuuriteoriaa soveltaen Komsomolin agitaation ja propagandan tarkastelussa on
päädytty siihen lopputulokseen, ettei uusi kulttuuri syntynyt vain vallanpitäjien toiminnan
tuloksena, vaan sen muotoutumiseen oli vaikutusta myös sosiaalisella maailmalla sekä agitaation ja
propagandan vastaanottajilla. Yhteiskunnan totalitaristisesta luonteesta huolimatta uusi kulttuuri
syntyi vuorovaikutuksessa.
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkimusongelma ja rajaukset

”Nuoriso on upea, kaikkein eloisin ihmiskunnan joukko. Ei olekaan sattumaa, että
kaikissa vallankumouksellisissa tapahtumissa nuoriso on etujoukkona. Muistelkaa
kaikkia barrikaditaisteluita, niin ymmärrätte, että taisteluasemissa nuorison on aina
etummaisena. Miksi näin tapahtuu? Sen vuoksi, että nuoriso suhtautuu kaikkein
jyrkimmin vanhan maailman epäoikeudenmukaisuuksiin, koska nuorisolla on
fyysistä voimaa, he koettelevat rajoja. Nuoret ovat urheita ja rohkeita; he eivät
pelkää kuolemaa. Vanhukset eivät aina uskalla riskeerata; he enemmän säästelevät
elämäänsä. Mutta se, mielestäni, ei ole vain nuorison ansio, vaan heidän erityisten
fysiologisten ominaisuuksiensa seurausta. Nuoriso on mahtava osa ihmiskuntaa, ja
nämä nuorison ominaisuudet täytyy säilyttää, kultivoida ja kehittää.”1

Vuoden 1917 lokakuun vallankumouksessa valtaan nousseet bolševikit visioivat uudesta,

riistosta vapaasta yhteiskunnasta, joka työläisten johtamana olisi tuonut hyvinvointia kaikille.

Uuden yhteiskunnan utopioista, tulevaisuuden visioista kirjoiteltiin ja keskusteltiin jo ennen

lokakuun vallankumousta, ja innostus vain lisääntyi 1920-luvun kuluessa. Muiden bolševikki-

instituutioiden ohella yksi näkyvimmistä uuden maailman keskustelufoorumeista oli vuonna

1918 perustettu Kommunistinen nuorisoliitto2, Komsomol, ja sen lehdistö, jossa pohdittiin

vanhan ja uuden maailman rajoja sekä uuden ihmisen ominaisuuksia. Samalla keskusteltiin

siitä, kuinka tuohon uuteen maailmaan oli edettävä. Pelkäksi keskusteluksi unelma uudesta

maailmasta ei kuitenkaan jäänyt, vaan sen toteutumista pyrittiin edistämään monin tavoin.

Kommunistinen nuorisoliitto, muiden neuvostoyhteiskunnan järjestöjen ja hallintoelinten

tavoin, levitti propagandaa uudesta ihmisestä ja ennen kaikkea uudesta elämäntavasta suurille

massoille. Uusien vallanpitäjien aatteiden ja ideologian ohella kansalle tuli kertoa, kuinka elää

1 Borba za novogo tšeloveka. Retš na toržestvennom zasedanii, posvjaštšennom desjatiletnemu jubileju
Komsomola 23.10.1928. M. Kalininin puhe Komsomolin 10-vuotisjuhlassa. O Komsomole i molodeži 1970, 49.
2 Komsomolin ensimmäinen virallinen nimi oli Venäjän kommunistinen nuorisoliitto (RKSM –Rossiiskii
kommunistitšeskii sojuz molodeži). Vuonna 1924 nimeen lisättiin sana leniniläinen edesmenneen johtajan
muistoksi. Liiton nimi muutettiin vielä kertaalleen vuonna 1926. Tuolloin sana venäläinen muutettiin
yleisliittolaiseksi, koska Venäjän lisäksi nuorisoliitto käsitti muutkin neuvostotasavallat, ja nimi haluttiin
muuttaa tasa-arvoisemmaksi. Se kuului siis Yleisliittolainen Leniniläinen Kommunistinen nuorisoliitto (VLKSM
–Vsesojuznyi Leninskii kommunistitšeskii sojuz molodeži). Lehikoinen 1990, Slovar revoljutsii – revoljutsija v
slovare? Abbreviatury i inojazytšnaja leksika v russkom jazyke pervogo poslerevoljutsionnogo desjatiletija, 65–
66, 77. Tästä eteenpäin käytän ko. järjestöön viitatessani sekä länsimaiseen että neuvostoliittolaiseen ja
venäläiseen tutkimuskirjallisuuteen yleisesti vakiintunutta lyhennettä Komsomol sekä suomenkieliseen tekstiin
vakiintunutta suomenkielistä termiä nuorisoliitto.
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ja toimia oikein, – toisin sanoen luoda maailmankuvaa, joka perustui uusien vallanpitäjien

visioille.3

Bolševikkien alkuperäisenä päämääränä oli vallankumouksen levittäminen ja uuden

yhteiskunnan vision laajentaminen koko maailman kattavaksi muutokseksi. Kun

vallankumoukset neuvostomaan ulkopuolella kuitenkin tyrehtyivät melko nopeasti, tehtiin

1920-luvun puolivälin paikkeilla päätös keskittyä rakentamaan uutta maailmaa aluksi vain

Neuvostoliitossa. Tämä politiikka, jota nimitettiin sosialismin rakentamiseksi yhdessä maassa,

tähtäsi maan nopeaan teollistamiseen, talouden uudistamiseen ja maaseudun uudelleen

järjestämiseen sekä kulttuurin proletarisoimiseen. Talouden uudistamista varten otettiin

käyttöön viisivuotissuunnitelmat, joista ensimmäinen alkoi vuonna 1928.4 Ensimmäinen

viisivuotissuunnitelma aloitti suuren muutoskauden, joka vaikutti koko yhteiskuntaan.

Muutokset näkyivät myös propagandassa.5

Tarkastelen tässä pro gradu -tutkielmassa Komsomolin agitaatio- ja propagandatoimintaa

neuvostoyhteiskunnan muutoskautena 1928–1932. Tutkin, millaista Komsomolin agitaatio- ja

propagandatoiminta oli, tarkastelemalla sen teemoja, tehtäviä ja tavoitteita. Selvitän samalla

propagandan ja agitaation toimijoita ja kohteita sekä keinoja ja välineitä.

Neuvostopropagandan tutkimuksessa on esitetty, että yhteiskunnallisten

vapaaehtoisjärjestöjen tehtävänä propagandassa oli toimia puolueen päätösten välittäjinä.6

Pohdin, oliko Komsomolinkin rooli propagandatoiminnassaan puolueen ohjeiden tiukka

noudattaminen, vai oliko Komsomolin mahdollista itse vaikuttaa agitaation ja propagandan

toteutukseen. Varsinaisen propagandatoiminnan lisäksi analysoin agitaation ja propagandan

tuottamia kuvia. Pohdin Komsomolin propagandaa myös laajemmassa ympäristössä eli sitä,

minkälainen rooli Komsomolin propagandalla oli neuvostomaan viisivuotissuunnitelman

toteuttamisessa ja toisaalta, mikä sen osuus oli stalinistisen tai bolševistisen kulttuurin

luomisessa.

3 Gorsuch 2000, Youth in Revolutionary Russia: Enthusiasts, Bohemians, Delinquents, 24. Hyvä esimerkki
uuden elämäntavan ja uuden ihmisen pohtimisesta 1920-luvun lopun Neuvostoliitossa on kokoelma
Komsomolskii byt 1927, jossa käsitellään laajasti nuorison elämää ja arkipäivän ongelmia.
4 Kuromiya 1990, Stalin’s Industrial Revolution. Politics and Workers, 1928–1932, xi.
5 Lenoe 2004, Closer to the Masses. Stalinist Culture, Social Revolution, and Soviet Newspapers, 1–2, 11–13.
6 Kenez 1985, The Birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilization 1917–1929, 84. Kenez
käyttää tässä yhteydessä termiä ”transmission belt”.
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Komsomolin propagandan ohella tarkastelen utopioita, jotka tässä työssä toimivat sekä

tutkimusvälineinä että tutkimuksen kohteina. Utopioilla tarkoitan bolševikkien visiota

paremmasta maailmasta. Vaikka näistä utopioista keskusteltiin ja kirjoitettiin paljon, ei siitä,

millaisina ja milloin ne lopulta toteutuisivat, ollut täyttä varmuutta. Epävarmuutta utopioihin

loi myös se, ettei niitä ollut aiemmin kokeiltu käytännössä. Ne olivat ikään kuin paperille

kirjattuja ja lukkoon lyötyjä suunnitelmia abstraktimpia näkemyksiä tulevaisuuden suunnasta,

johon kuitenkin haluttiin tavalla tai toisella edetä.7 Ensisijaisesti utopiat rajaavat

tutkimusongelmaani, sillä keskityn erityisesti propagandaan, jonka pyrkimyksenä oli uuden

ihmisen ja uuden elämäntavan luominen, tai jossa uuden ihmisen ja yhteiskunnan retoriikka

palveli muiden tavoitteiden saavuttamista. Tarkoituksena on kuitenkin myös selvittää, miten

uuden ihmisen ja yhteiskunnan utopioiden kävi ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana.

Hiipuiko utopia uudesta ihmisestä sosialismin rakennusprojektin tieltä, vai säilyikö tarina

uudesta maailmasta? Minkälainen kuva uudesta ihmisestä annettiin ja kuinka

neuvostoyhteiskunnan ihmisistä pyrittiin luomaan uusia ihmisiä?

Tutkin Komsomolin propagandaa ja agitaatiota tarkastelemalla sen kolmea keskeistä

viisivuotissuunnitelmaan liittynyttä kampanjaa. Analysoin agitaatiota ja propagandaa sisällön,

kielen ja kuvien tasolla. Työni rajautuu vuosiin 1928–1932, ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman aikaa. Se on melko vakiintunut aikarajaus tutkittaessa Stalinin ajan

alkua ja stalinistisen kulttuurin syntyä8. Ensimmäinen viisivuotissuunnitelma on kiintoisa

rajaus myös Komsomolin propagandatoiminnan tutkimiselle, koska sen avulla voidaan

tarkastella, kuinka viisivuotiskauden tuomat muutokset vaikuttivat Komsomolin agitaatioon ja

propagandaan, millainen elinkaari niillä oli tutkittavana aikana ja ennen kaikkea, kuinka

Komsomol toiminnallaan osallistui stalinistisen kulttuuri luomiseen.

Kuten Markku Hyrkkänen on todennut, ihmisten toimintaa ei voida selittää pelkästään

olosuhteilla, aatteilla ja opeilla. On myös ymmärrettävä, kuinka ihmiset ovat nämä olosuhteet,

7 Vrt. utopialla tarkoitetaan Suuren sivistyssanakirjan mukaan epätodellista unelmaa tai haavetta paremmasta
maailmasta, jota ei voi toteuttaa. Suuri sivistyssanakirja 2002, 480. Fitzpatrickin mukaan bolševikit eivät
pitäneet itseään utopisteina, koska he perustivat ajattelunsa tieteeseen. Fitzpatrick 1982, The Russian Revolution,
76–79. Utopia-nimitys on pikemminkin tutkimuksen tuottama tulkinta bolševikkien toimista kuin aikalaisten
käyttämä nimitys omasta toiminnastaan. Pidän silti utopia- (tai visio-)sanan käyttöä tässä tapauksessa
tarkoituksenmukaisena, koska uuden ihmisen ja yhteiskunnan muuttamiseen liittyneet ajatukset eivät olleet siinä
mielessä konkreettisia suunnitelmia kuin esimerkiksi ensimmäinen viisivuotissuunnitelma
teollistamisohjelmineen.
8 Ks. esim. Lenoe 2004, 1–2, 11–13.
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aatteet ja opit käsittäneet.9 Juuri tämä on tehnyt tutkimustyön hyvin haasteelliseksi. Kuinka

ymmärtää vierasta kulttuuria ja sen ajatusmaailmaa vieraalla kielellä, ja samalla tehdä

oikeutta tutkimuskohteelle? Jorma Kalelaa lainaten: onko minulla oikeus esittää kysymyksiä,

joita esitän10. ”Ulkopuolisuus” luo väistämättä haasteita kohteen ymmärtämiselle, mutta

parhaassa tapauksessa etäisyys tutkimuskohteeseen voi olla myös eduksi. Ulkopuolisin silmin

saattaa nähdä jotain sellaista, mitä aikalaiset tai tutkittavaan kulttuuripiiriin kuuluneet eivät

itse olisi kyenneet tai eivät kykenisi tavoittamaan. Näin voi nousta esiin uusia näkökulmia,

jotka muutoin saattaisivat jäädä varjoon.

Noudatan työssäni Suomen kansallista translitterointijärjestelmää. Sellaiset tutut nimet ja

termit, kuten Trotski, on säilytetty vakiintuneessa muodossaan. Kaikki venäjän- ja

englanninkieliset lainaukset ovat tekijän, muiden lainausten suomennoksista vastaavat

lainattujen teosten suomentajat.

1.2 Metodologiset lähtökohdat

Neuvostoliiton ja Stalinin tutkimus alkoi länsimaissa 1940-luvulla. Kylmän sodan ja

kahtiajakautuneen maailman ilmapiiri löi leimansa myös historiantutkimukselle, jonka

lähtökohtana oli näkemys Neuvostoliitosta totalitaristisena yhteiskuntana. Tämä

totalitaristinen suuntaus tulkitsi neuvostoyhteiskunnan rakenteellisesti jäykäksi

keskusjohtoiseksi järjestelmäksi ja keskittyi valtion ja vallanpitäjien tutkimiseen.

Revisionistinen lähestymistapa kyseenalaisti totalitaristisen mallin tulkinnat 1950-luvun

lopulta lähtien. Tämä uusi suuntaus painotti sosiaalihistoriallisia näkökulmia ja korosti

vuorovaikutusta valtion ja yhteiskunnan, hallitsijoiden ja hallittujen, välillä. Humanistista ja

yhteiskuntatieteellistä tutkimusta uudistanut ”kulttuurinen käänne” 1980–90-luvuilla jätti

jälkensä myös Neuvostoliiton tutkimukseen. Uudeksi mahdolliseksi lähtökohdaksi tuli

tarkastella Stalinin ajan Neuvostoliittoa omana sosiokulttuurisena kokonaisuutenaan.11

9 Hyrkkänen 2002, Aatehistorian mieli, 9–11.
10 Kalela 2000, Historiantutkimus ja historia, 186–187.
11 Litvin & Keep, Stalinism. Russian and Western Views at the Turn of the Millenium, 89–90, 97–98; Fitzpatrick
2000, “Introduction”, 1–3.
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Tämänkin tutkimuksen metodologisena lähtökohtana ja lähestymistapana on kulttuurinen12

suuntaus. Apuna olen käyttänyt sosiologi Wendy Griswoldin kulttuurin teoretisointia

teoksessa Cultures and Societies in a Changing World (1994). Griswold purkaa kulttuurin

käsitettä ns. kulttuuritimantilla (cultural diamond), joka kytkee toinen toisiinsa 1) sosiaalisen

maailman, 2) kulttuurin ja kulttuurin tuotteet, 3) kulttuurin tuottajat ja 4) sen vastaanottajat.

Griswoldin teoria lukeutuu kulttuurin tuottamisen lähestymistapaan (production of culture

approach), joka tutkii kulttuurin tuotteita niiden sosiaalisessa, taloudellisessa ja kulttuurisessa

kontekstissaan.13

Griswoldin teoriaan nojautuen pyrin työssäni tarkastelemaan propagandaa ja agitaatiota

kulttuurin tuottamisen välineinä. Harold Lasswellin mukaan uudet vallanpitäjät tarvitsevat

välttämättä propagandaa vallan saavuttamiseksi ja asemansa säilyttämiseksi14. Pyrin työssäni

laajentamaan tätä näkökulmaa kulttuurin suuntaan. Vallan saavuttamisen ja säilyttämisen

ohella uudet vallanpitäjät tarvitsevat propagandaa myös luodakseen legitimoitua kulttuuria

olemassa olevan tilalle. Näin ollen propaganda ei ole vain vallan tai kontrollin väline, vaan

myös kulttuurin tuottamisen väline. Griswoldin teoria yhdistettynä totalitaristiseen

yhteiskuntaan ja propagandaan kulttuurin luomisen välineenä pyrin tarkastelemaan, oliko

kulttuurin tuottaminen totalitaristisessa yhteiskunnassa yksisuuntaista propagandaa, vai

toimivatko kulttuuritimantin eri osaset myös Neuvostoliitossa toisiinsa vaikuttaen.

Bolševikkien tapauksessa kulttuurin ja propagandan suhde on mielenkiintoinen. Uusina

vallanpitäjinä heidän oli aluksi hyödynnettävä propagandaa vanhan kulttuurin

syrjäyttämiseksi ja uuden luomiseksi. Kaikki propaganda ei tietenkään pyrkinyt vain

kulttuurin luomiseen, mutta voidaan kysyä, oliko uusien vallanpitäjien kulttuuri aina

propagandistista, koska se ei antanut tilaa vaihtoehtoisille vallanpitäjistä riippumattomille

kulttuureille. Bolševikkien näkemykset kulttuurista eivät nimittäin olleet kovin moniarvoisia.

Oikeaksi kulttuuriksi hyväksyttiin vain heidän määrittelemänsä kulttuuri. Oliko

propagandasta erillisen kulttuurin luominen itse asiassa edes mahdollista alkuvuosien

Neuvostoliitossa? Kulttuurin ja propagandan päällekkäisyys käy hyvin ilmi Michael David-

12 Kulttuuri ymmärretään tässä yhteydessä hyvin laajassa merkityksessä. Sillä tarkoitetaan ihmisten tietoista
toimintaa tavoista ja tottumuksista tieteisiin ja taiteisiin.
13 Griswold 1994, Cultures and Societies in a Changing World, 11–17.
14 Lasswell 1995, “Propaganda”, 13, 15.
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Foxilta lainatusta lyhyestä esimerkistä: ”when, for example, was a poster cultural but not

agitational, or a curriculum educational but not propagandistic?”15.

Kuten kulttuuri propagandakin on ymmärrettävä ympäröivän kontekstinsa kautta. Propaganda

demokraattisessa yhteiskunnassa oli ja on erilaista, ja sen tehtävät ovat erilaisia kuin

totalitaarisessa yhteiskunnassa tai vaikkapa sodan aikana. Seuraavassa luvussa käsittelenkin

propagandaa bolševikkien näkökulmasta ja heidän määritelmiensä pohjalta.

1.3 Työn keskeiset käsitteet

Propaganda ja agitaatio

Arkikielessä propaganda samastetaan usein valehteluun. Se ymmärretään tarkoitushakuisena

väärien tai muokattujen tietojen kertomisena tai jopa aivopesuna. Propagandaa pidetään hyvin

kielteisenä ilmiönä ja se yhdistetään vahvasti totalitarististen yhteiskuntien piirteeksi. Tässä

merkityksessä ymmärrettynä propagandaa on ollut ihmiskunnan historiassa todennäköisesti

aina. Tietoisena vaikutuskeinona ja käsitteenä propagandaa käytettiin kuitenkin vasta 1600-

luvulla katolisessa kirkossa, joka vuonna 1622 perusti erityisen propagandainstituution (Sacra

Congregatio de Propaganda Fide) levittämään katolisen kirkon oppeja ei-katolisiin maihin.16

Alun perin propagandalla ei ollut sen nykyistä kielteistä sävyä. Esimerkiksi 1900-luvun alussa

Suomessa propaganda-sanalla oli täysin neutraali merkitys, ja sitä käytettiin reklaami-sanan

kanssa mainonnassa miltei synonyymisesti.17 Kielteisen sävyn propagandalle antoi toisaalta

sen käyttäminen sodankäynnin keinona ja toisaalta natsi-Saksan laaja propagandakoneisto,

jonka vaikutuksesta sana sai niin huonon kaiun, että länsimaisissa demokratioissa sama ilmiö

peitettiin muiden termien alle. Esimerkiksi Yhdysvalloissa natsien propagandaministeriötä

vastasi sotatiedustelutoimisto (Office of War Information).18

15 David-Fox 1997, Revolution of the Mind: Higher Learning among the Bolsheviks, 1918–1929, 65.
16 Jackall 1995, ”Introduction”, 1–2.
17 Hovi 1990, Mainoskuva Suomessa. Kehitys ja vaikutteet 1890-luvulta 1930-luvun alkuun, 9.
18 Cull, Culbert & Welch 2003, Propaganda and Mass Persuasion. A Historical Encyclopedia, 1500 to the
Present, xv-xvi.



7

Harold Lasswellin mukaan propaganda on sen laajimmassa merkityksessä tekniikka, jolla

pyritään vaikuttamaan ihmisten toimintaan manipuloimalla suullisia, kirjallisia, kuvallisia tai

musiikillisia viestejä. Propagandan tekniikoiden näkökulmasta katsottuna myös

demokraattisten yhteiskuntien mainonta ja julkisuus kuuluvat propagandan piiriin.19

Kielteisenä ilmiönä nähdyn propagandan tavoin mainokset pyrkivät avoimesti vaikuttamaan

niiden vastaanottajiin eikä niiltä kukaan odotakaan objektiivisuutta tai informatiivisuutta.20

Mikä sitten erottaa demokraattisten yhteiskuntien propagandan totalitaristisesta?

Neuvostopropagandalla oli länsimaiseen verrattuna kaksi erityispiirrettä. Ensinäkin

Neuvostoliitossa propagandaan suhtauduttiin lännestä poiketen myönteisesti. Propagandan

myönteisyys tai hyväksyttävyys perustui ajatukselle bolševikeista maailmantilanteen ja

historian kulun tiedostavana joukkona, jonka tehtävänä oli johdattaa työläismassat parempaan

yhteiskuntaan. Länsimaisesta näkökulmasta neuvostopropagandasta kielteistä tekee kuitenkin

se, ettei propagandalle annettu vaihtoehtoja, vaan bolševikeista riippumattomat tietolähteet ja

vaihtoehtoinen informaatio suljettiin pois. Lehdistömonopoli takasi sen, ettei vieraita tai

haitallisia ajatuksia päässyt kulkeutumaan suurten joukkojen tietoisuuteen.21

Toinen erityispiirre liittyy käsitteisiin. Bolševikit käyttivät yhden termin sijasta käsiteparia

agitaatio ja propaganda22, joiden merkityseron ensimmäisenä määritteli G. Plehanov. Hänen

mukaansa ”propagandisti esittelee useita ideoita yhdelle tai muutamalle henkilölle;

agitaattori taas esittelee yhden tai muutaman idean, mutta hän esittelee ne suurille

massoille”.23 Leninin määritelmä agitaation ja propagandan eroista lienee

neuvostoyhteiskunnassa käytetympi:

”Sanalla sanoen hänen [propagandistin] tulee antaa ’paljon ajatuksia’, niin paljon, että vain
harvat (verraten harvat) henkilöt voivat heti yhdellä kertaa omaksua kaikki nämä ajatukset
kokonaisuudessaan. Agitaattori taas, puhuessaan samasta kysymyksestä, ottaa kaikille
kuulijoillensa kaikkein tunnetuimman ja kaikkein huomattavimman esimerkin: sanokaamme

19 Lasswell 1995, 13.
20 Blom 1998, ”Onko mainoksella merkitystä? Mainosten tulkinta Roland koodistoon avulla”, 200.
21 Brooks 2000, Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from the Revolution to Cold War, 8, 18.
22 Peter Kenezin mielestä agitaation ja propagandan erottamisesta ei ole juuri apua neuvostopropagandan
tutkimuksessa. Hänen mukaansa sanoja käytettiin epämääräisesti, ja hän käyttääkin niitä kirjassaan
synonyymeina. Ks. Kenez 1985, 8. Matthew Lenoen tavoin olen kuitenkin eri mieltä Kenezin kanssa näiden
sanojen käytöstä. Ks. Lenoe 2004, 26–29. Agitaatio ja propaganda oli vakiintunut sanapari neuvostokielen
käytössä, ja sanoilla oli omat toisistaan eroavat merkityksensä, mikä näkyy selkeästi aineistossani. Toisin sanoen
agitaatiota käytettiin silloin kun toiminnan tavoitteena oli massojen kiihotus ja nopea mobilisointi tiettyyn
tehtävään ja propagandaa silloin kun sanalla viitattiin toimintaan, jolla oli maailmankuvan muuttamiseen
liittyneitä tavoitteita. Siksi on perusteltua käyttää molempia termejä.
23 Inkeles 1951, Public Opinion in Soviet Russia. A Study in Mass Persuasion, 38.
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työttömän perheen nälkäkuoleman, kurjuuden lisääntymisen jne., ja käyttäen tätä kaikille ja
jokaiselle tunnettua asiaa tekee kaikkensa antaakseen ’joukoille’ yhden ajatuksen: ajatuksen
rikkauden kasvamisen ja kurjuuden lisääntymisen välisen ristiriidan mielettömyydestä, hän
pyrkii nostattamaan joukoissa tyytymättömyyttä ja suuttumusta tämän huutavan vääryyden
johdosta, jättäen tämän ristiriidan tyhjentävän selittämisen propagandistin tehtäväksi. Siksi
propagandisti toimii etupäässä painetun, agitaattori elävän sanan avulla.”24

Propagandisti pyrki siis kuuntelijoidensa järkeen vetoamalla kokonaan uuden maailmankuvan

synnyttämiseen. Pitkänä koulutusprosessina se vaati suhteellisen sivistyneen ja tiedostavan

yleisön. Agitaattori ei sen sijaan pyrkinyt muuttamaan kuulijoidensa maailmankuvaa, vaan

mobilisoimaan heidät lyhyillä, vahvoilla ja ennen kaikkea tunteisiin vetoavilla tarinoilla.

Agitaatio oli myös läheisesti yhteydessä Leninin kolmanteen lehdistön tehtävään,

organisointiin, ja nopeaan konkreettiseen toimintaan, jolla pyrittiin joukkojen mobilisointiin.25

Massojen mobilisoinnin, valistuksen ja maailmankuvan muuttamisen lisäksi propagandan

tehtävänä oli myös itse agitaattoreiden ja propagandistien koulutus.26

Neuvostopropagandan peruslähtökohtana oli se, että bolševikit uskoivat uuden aikakauden

koittaneen eikä paluuta vanhaan ollut. Ohjelmana oli nimenomaan luoda uusi maailma, ei

vain parantaa vanhaa. Tärkeää bolševikkien ajatusmallissa oli myös se, että he uskoivat itse

tietävänsä, mikä oli edessä ja kuinka sinne tuli edetä.27 Propagandan ja agitaation taustalla oli

ajatus siitä, että massat kyllä ymmärtäisivät hyvää tarkoittavan neuvostovallan toimia ja

pyrkimyksiä, kunhan heille vain valotettaisiin kunnolla poliittista ja taloudellista tilannetta.28

Bolševikit uskoivat siihen, että osa ihmisistä tiesi asioista enemmän ja niiden, jotka tiesivät,

tuli ohjata ja johdattaa tietämättömät totuuteen.29 Propagandalla ei siis vain pyritty

vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, vaan muuttamaan kokonaisen kansan maailmankuvaa,

ajattelutapaa ja arvomaailmaa.

Bolševikkien pääasiallisena propagandavälineenä toimi lehdistö.30 Leninin mukaan

aikakauslehtien tuli keskittyä ensisijaisesti propagandaan ja sanomalehtien agitaatioon. Hän

24 Otteita teoksesta Mitä on tehtävä? Julkaistu maaliskuussa 1902 erillisenä kirjasena. Lenin 1970, Ideologinen
työ, 281.
25 Lenoe 2004, 28–29. Organisoinnilla tarkoitettiin ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana hieman eri asiaa
kuin Leninin tekstin alkuperäisessä merkityksessä ennen bolševikkien valtaantuloa. Tuolloin organisoinnilla
viitattiin puolueverkoston luomiseen maan alla. Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman organisointi taas tarkoitti
työvoiman mobilisointia tuotannon kasvattamiseksi. Lenoe 2004, 29, 104.
26 Kirje ”Pohjoiselle liitolle”. Kirjoitettu huhtikuussa 1902, julkaistu ensi kerran 1923 aikakauslehdessä ”Letopis
Revoljutsii”. Lenin 1970, 284.
27 Kenez 1992, Cinema and Soviet Society, 1917–1953, 28.
28 Lenoe 2004, 31.
29 Kenez 1985, 7.
30 Inkeless 1951, 52.
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kuitenkin korosti, ettei rajaa tullut ajatella liian tiukkana, vaan molempien oli käytettävä sekä

agitaatiota että propagandaa.31 Maailmankuvan muuttamiseen ja yhdenmukaisen ajattelun

muovaamiseen puolue käytti propagandan lisäksi myös sensuuria ja poliittista valvontaa.32

Yhdessä nämä keinot muodostivat laajan ja monipuolisen järjestelmän, jolla voitiin julkista

tietoa kontrolloimalla ja muokkaamalla vaikuttaa ihmisten maailmankuvaan ja

käyttäytymiseen.

Neuvostopropaganda on hyvin usein rinnastettu natsien propagandaan. Peter Kenezin mukaan

nämä poikkesivat kuitenkin merkittävästi toisistaan. Natseilla ei esimerkiksi ollut yhtä selkeää

ideologiaa tai aatetta kuin bolševikeilla eikä heillä ollut tarvetta suurimittaiseen koulutukseen

tai valistukseen. Heille propaganda oli vain yksittäisten tavoitteiden saavuttamista

manipuloidun tiedon kautta. Kenez toteaakin, ehkä hieman yllättäen, että

neuvostopropagandaa lähinnä oli katolinen kirkko, joka yhtä häpeämättömästi ja vilpittömästi

pyrki ihmisten mielen ja maailmankuvan muuttamiseen näkemättä siinä mitään moraalisesti

arveluttavaa. Kumpikaan ei myöskään koskaan epäröinyt myöntää levittävänsä propagandaa.

Kolmantena yhtymäkohtana bolševikkien ja katolisen kirkon välillä oli vahva ideologinen

järjestelmä, erona taas maallisen vallan puuttuminen katoliselta kirkolta.33

Tutkimassani aineistossa Komsomolin pää-äänenkannattajan Komsomolskaja Pravdan

numeroissa vuosilta 1928–1932 molempia termejä, sekä propagandaa että agitaatiota,

käytetään yleisesti. Sen sijaan Leninin käyttämää kolmatta samaan ryhmään laskettavaa

termiä organisointi käytetään selvästi harvemmin. Propagandan ja agitaation lisäksi samoista

ilmiöistä käytetään nimityksiä poliittinen koulutus, poliittinen valistus ja poliittinen kasvatus,

jotka kaikki viittaavat nimenomaan propagandaan leniniläisittäin määriteltynä. Käytän

työssäni termiä propaganda kahdessa merkityksessä. Ensiksikin käytän propagandaa tai

propagandatoimintaa tarkoittamaan yleisellä tasolla koko propagandajärjestelmää tai

propagandaa ilmiönä, jossa ihmisiin pyritään vaikuttamaan tietyillä keinoilla. Suppeammassa

”leniniläisessä” merkityksessä käytän propaganda-sanaa yksityisten tapausten, esimerkkien ja

lainausten yhteydessä, jolloin propaganda viittaa selkeästi poliittiseen valistukseen tai

koulutukseen tapahtumana eikä siihen sisälly ajatusta kokonaisesta järjestelmästä. Agitaatiota

31 Iskran ja Zarjan toimituksen julkilausuman luonnos. Kirjoitettu maalis-huhtikuun vaihteessa 1900, julkaistu
ensi kerran 1925 IV Lenin-kokoelmassa. Lenin 1970, 221.
32 Ylikangas 2004, Rivit suoriksi! Kaunokirjallisuuden poliittinen valvonta Neuvosto-Karjalassa 1917–1940,
348–349.
33 Kenez 1985, 9–10.
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käytän niissä yhteyksissä, joissa se lähteissäkin mainitaan eli tarkoittamaan ensisijaisesti

suurten joukkojen kiihotusta ja yllytystä johonkin tiettyyn toimintaan.

Yhteiskuntautopiat

Uusi ihminen ja uusi yhteiskunta – suuret utopiat ovat kiinnostaneet ajattelijoita kaikkialla

Euroopassa. Uudesta maailmasta puhuivat jo uuden ajan alussa Thomas More Utopiassaan

(1516), Tommaso Campanella Aurinkokaupungissaan (1623) ja Francis Bacon Uudessa

Atlantiksessaan (1624). Teollistumisen myötä utopiat siirtyivät lähemmäs todellista

yhteiskuntaa. Järki ja tiede tulivat utopioiden perusteluiksi esimerkiksi Henri de Saint-

Simonilla.34 Tunnetuin tulevaisuuden yhteiskunnan visionääri lienee kuitenkin Karl Marx,

yksi kriittisten yhteiskuntatieteiden luojista, joka teoksissaan hahmotteli vääjäämättömästi

muotoutuvaa kommunistista yhteiskuntaa historian kulun päätepisteenä. Marxin lähtökohtana

ihmisen muuttumiselle oli yhteiskunnallisten olosuhteiden muuttuminen toisenlaisiksi. Hänen

mukaansa ihminen oli yhteiskuntansa tuote eli kun yhteiskunta muuttuisi, toisin sanoen

kapitalismista siirryttäisiin sosialismiin, ihminenkin muuttuisi.35

Taustana bolševikkien utopia-ajattelulle oli tietysti Marx, mutta varsinaisella uuden ihmisen

käsitteellä oli venäläisiäkin juuria. Venäjällä uutta ihmistä hahmottelivat ensimmäisinä N.

Tšernyševski teoksessaan Mitä on tehtävä? (1862),  P.  N.  Tkatšev  kirjassaan Tulevaisuuden

ihmiset (1868) ja S. Netšajev ja M. Bakunin Vallankumouksellisessa katekismuksessaan

(1871). Näiden teosten uusi ihminen oli asialleen omistautunut vallankumouksellinen, joka

toimi esikuvana myöhemmille teoreetikoille, kuten Leninille.36 Yhteinen tekijä näiden teosten

uusissa ihmisissä oli itsensä uhraaminen ja omien tarpeiden sekä halujen alistaminen

suuremman tavoitteen saavuttamiseksi. Vallankumous oli näille ”ensimmäisille uusille

ihmisille” se ainoa oikea päämäärä, jolle kaikki muut asiat oli alistettava.37

Bolševikkiteoreetikoiden käsissä utopiat kehittyivät edelleen ja uuden ihmisen kuva muuttui

olosuhteiden mukaan. Kirjoituksistaan huolimatta Leninin ja muiden bolševikkiteoreetikoiden

suurin ansio – tai virhe! – lienee kuitenkin se, että he olivat ensimmäisiä, jotka kokeilivat

sosialistisen yhteiskunnan utopioitaan käytäntöön.

34 Mäki-Kulmala 2003, Vastakohdat vai kaksoset. Tutkimus neuvostomarxismin suhteesta moderniin
länsimaiseen rationaalisuuteen, 71, 75.
35 Rau 1991, “Human Nature, Social Engineering and the Reemergence of Civil Society”, 27–28.
36 Mäki-Kulmala 2003, 92; Rau 1991, 30; Vihavainen 1998, 182.
37 Vihavainen 1998, ”Rahmetovin perilliset – sankarillinen neuvostoihminen”, 181–183.
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Puolalaisen yhteiskuntatieteilijän Zbigniew Raun mukaan bolševikit pyrkivät luomaan uutta

ihmistä suoran ja epäsuoran sosiaalisen muokkaamisen keinoin (social engineering). Tällä

tarkoitettiin uusien olosuhteiden luomista, vanhan maailman ja sen piirteiden tuhoamista.

Muuttamalla sosiotaloudellisia olosuhteita voitiin muuttaa ihmisten tietoisuutta ja

tiedostavuutta, mikä johtaisi myös käyttäytymisen muuttamiseen. Rau löytää

bolševikkiteoreetikoiden teksteistä kolme erilaista uutta ihmistä. Ensimmäinen oli Leninin

vallankumouksellinen, joka oli syntynyt oman kriittisen yhteiskuntaan kohdistuneen reaktion

tuloksena. Toinen uusi ihminen oli vallankumouksen vapauttama sorrettujen luokkien

edustaja, joka oli epäsuoran sosiaalisen muokkauksen kohteena. Kolmas uusi ihminen oli

neuvostokansalainen, jota puolue suorasti muokkasi. Kaikkien näiden uuden ihmisen mallien

yhteisenä tekijänä oli kapitalistisen tietoisuuden ja ajattelutavan korvaaminen sosialistisella.38

Mitä utopioille sitten tapahtui, kun niitä yritettiin soveltaa käytäntöön. Muuttuiko ihminen

todella olosuhteiden muuttuessa, kuten teoriassa oli esitetty, ja syntyikö uusi yhteiskunta? Vai

jäivätkö utopiat todellakin vain toteutumattomiksi haaveiksi, joita käytettiin siellä täällä

osoittamaan, ettei visioista ollut luovuttu, vaikkei niillä ollut enää mitään tekemistä olemassa

olevan todellisuuden kanssa. Venäjällä kasvaneen saksalaisen lehtimiehen Klaus Mehnertin,

yhden aikalaiskertojan, mukaan neuvostoihminen ei juuri poikennut vanhasta venäläisestä.

Jotain muutoksia hän näki tapahtuneen, mutta hänen mukaansa ihmisen perusluonnetta ei

voinut muuttaa.

”Joka muistaa vielä bolshevistisia romaaneja ja näytelmiä 20- ja 30-luvuilta, tietää, että niissä
suorastaan vilisi ’uusia ihmisiä’, kansalaissodan komentajia, komissaareja, puoluemiehiä
nahkatakkeineen ym. Kaikki nämä hahmot, jotka herätettiin vaikuttavalla tavalla henkiin, osaksi
Moskovan erinomaisilla näyttämöillä ja varhaisemmissa neuvostofilmeissä, näyttivät todellakin
uusilta ihmisiltä. He elivät ja kuolivat sellaisten olosuhteiden vallitessa, jollaisia ei aikaisemmin
ollut olemassa. Mutta tuskin oli uutuuden loisto haalistunut, kun kävi ilmeiseksi, etteivät ihmiset
olleet uusia, vaan ainoastaan ne olosuhteet, joiden vallitessa he esiintyivät. Näennäisesti uudet
ihmiset vaikuttivat pian kaavamaisilta ja – mikä pahinta – pitkäveteisiltä.”39

Mehnertin mukaan uutta ihmistä pohdittiin toisen maailmansodan loppuun asti, minkä jälkeen

se hylättiin.40

38 Rau 1991, 31–33.
39 Mehnert 1959, Neuvostoihminen, 170.
40 Ibid.
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1.4 Nuoriso tutkimuskohteena

Nuorison määrittely

Nuorisotutkijat erottavat yleensä kaksi lähestymistapaa. Ensiksikin nuorisoa voidaan tutkia

ikäkauden näkökulmasta, jolloin tarkoitetaan tietyn ikäryhmän tutkimista. Ikäjakauman

määrittely on kulttuurisesti sidonnaista ja vaihtelee eri yhteiskuntien välillä. Toinen tapa on

tutkia nuoruutta elämänvaiheena eli siirtymävaihetta lapsuudesta aikuisuuteen. Aikuisuuden

katsotaan alkavan työelämään siirtymisestä ja perheen perustamisesta.41 Tutkijoiden mukaan

nuoruuteen liittyy ideologisen maailmankatsomuksen kehittäminen, arvonannon ja

hyväksynnän tavoittelu, minän löytäminen, elämän suunnitelman muodostaminen. Suuri

vaikutus on saman ikäisten muodostamalla vertaisryhmällä.42 Tämän tutkimuksen nuoruuden

ja nuorison määrittelyn lähtökohtina ovat toisaalta bolševikkien käsitykset nuorisosta.

Toisaalta nuorison hahmottamisen apuna on käytetty Karl Mannheimin sukupolviteoriaa,

jonka mukaan yhteiskunnallinen sukupolvi syntyy samanikäisten ikäpolven kokeman

yhteiskunnallisen murroksen, ns. avainkokemuksen, yhdistämänä. Osa tästä sukupolvesta

saattaa avainkokemuksen vaikutuksesta mobilisoitua poliittisesti, jolloin muodostuu yksi tai

useampi samaa sukupolvea edustava yhteisen ajattelun sitoma ryhmittymä.43

Bolševikeille nuorisolla oli tärkeä rooli visioissa uudesta maailmasta. Nuoriso ja nuoruus

symboloivat uuden yhteiskunnan oraita, koska uudella sukupolvella ei ollut vanhan maailman

luomia ennakkoluuloja taakkanaan. Nuoret nähtiin muutoksen tekijöiksi, energisiksi ja

aloitteellisiksi ihmisiksi, joiden käsissä tulevaisuus lepäsi. Vallankumouksen jälkeen kasvanut

ja syntynyt nuoriso miellettiin sukupolveksi, joka tulisi näkemään uuden, kommunistisen

yhteiskunnan ja jonka edustajista tulisi parempia kommunisteja kuin edellisestä valveutuneen

työväestön sukupolvesta.44

Leninin sanoin:

”[… ] juuri nuorison tehtävänä on varsinaisen kommunistisen yhteiskunnan rakentaminen.
Onhan selvää, että kapitalistisessa yhteiskunnassa kasvanut työntekijäin sukupolvi voi parhaassa
tapauksessa saattaa päätökseen vanhan, riistoon pohjautuvan kapitalistisen elämänjärjestyksen

41 Aapola & Kaarinen 2003, ”Näkökulmia suomalaisen nuoruuden ja nuorison historiaan. Johdanto”, 11–12.
42 Puuronen 1997, Johdatus nuorisotutkimukseen, 54–57, 151.
43 Mannheim 1972 (1952), ”The Problem of Generations”, 112–113; Virtanen 2001, Fennomanian perilliset.
Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka, 30. Matti Virtanen on em. väitöskirjassaan laajasti käsittelyt,
tulkinnut ja vienyt Mannheimin teoriaa askeleen eteenpäin.
44 Kaikki taisteluun Denikinia vastaan! Lenin 1961, Teokset, osa 29, 421.
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perusteiden hävittämisen. Se kykenee parhaassa tapauksessa luomaan yhteiskuntajärjestelmän,
joka auttaa proletariaattia ja työtätekeviä luokkia pitämään vallan käsissään ja laskemaan lujan
perustuksen, jolle voi rakentaa vain sukupolvi, joka ryhtyy työhön jo uusissa oloissa, sellaisen
tilanteen vallitessa, jolloin ihmisten välillä ei ole riistosuhteita.”45

Leninin näkemyksen mukaan uuden yhteiskunnan rakentaminen kuului siis luonnollisesti

nuorisolle, koska se uutena sukupolvena oli vapaa vanhan maailman ajattelu- ja

toimintavoista. Uusi sukupolvi edusti symbolisesti puhdasta mieltä, johon uusi ajatusmaailma

olisi helppo rakentaa. Nuoriso oli kuin valkoinen paperi, jolle voitiin piirtää kuva uudesta

ihmisestä, homo sovieticuksesta.46 Nuoret nähtiin siis potentiaalisiksi sosialismin rakentajiksi,

ja heidän varaansa laskettiin paljon, vaikka osa bolševikeista näki myös nuorisossa piileviä

vaaroja.

Epäilykset nuorisoa kohtaan liittyivät Komsomolin järjestölliseen itsenäisyyteen ja sen

suhteisiin puolueen kanssa. Osa bolševikeista kannatti nuorisoliiton itsenäisyyttä, koska he

eivät halunneet menettää nuorisossa piilevää aloitteellisuutta, innokkuutta ja

vallankumouksellista potentiaalia. Toisten mielestä taas nuorisoliittoa tuli ohjailla sen vuoksi,

ettei se lähtisi ideologisesti toiseen suuntaan kuin puolue.47 Hyvistä ominaisuuksistaan

huolimatta nuoriso oli myös poliittisesti naiivia ja sivistymätöntä. Oli olemassa vaara, että

spontaanina ja epäjärjestelmällisenä joukkona se omaksuisi vääriä aatteita.48  Vaarana

puolueen kannalta oli myös se, että Komsomolista muodostuisi puolueen toiveiden vastaisesti

nuorison puolestapuhuja. Neuvostokansalaisen puolestapuhujan rooli oli nimittäin varattu

vain ja ainoastaan puolueelle.49

Bolševikkien ohella myös Komsomol nuorisojärjestönä määritteli nuoruutta ja nuorisoa

esimerkiksi ikärajoillaan ja jäsenyydellään. Komsomolin jäseniksi hyväksyttiin 14–23-

vuotiaat nuoret. Nuoruus ei kuitenkaan rajoittunut tiukasti mainittuihin ikävuosiin, sillä

Komsomolin säännöissä oli pykälä, jonka perusteella 23 vuoden rajapyykin ylitettyään

komsomolilainen saattoi jäädä järjestöön vielä passiiviseksi jäseneksi ilman täysiä

45 Nuorisoliiton tehtävät. Puhe Venäjän kommunistisen nuorisoliiton III yleisvenäläisessä edustajakokouksessa
lokakuun 2. pnä 1920. Lenin 1970, 87.
46 Venäjän kommunistisen nuorisoliiton ohjelma ja säännöt 1921, 6; Gorsuch 2000, 1–2, 15–16.
47 Fisher 1959, Pattern for Soviet Youth: A Study of the Congress of the Komsomol 1918–1954, 8–9.
48 Gorsuch 2000, 22, 41; Pilkington 1994, Russia’s Youth and its culture, 49.
49 Kenez 1985, 85.
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jäsenoikeuksia. Siinä tapauksessa, että hänet kuitenkin valittiin johonkin järjestön johtavaan

elimeen, hän sai jälleen täydet jäsenoikeudet.50

Oman epämääräisyytensä nuoruuden ja nuorison määrittelyyn tuo Komsomolin ja puolueen

jäsenistön osittainen päällekkäisyys. Saman ikäisiä henkilöitä saattoi olla yhtä aikaa sekä

Komsomolin että puolueen jäseninä, mikä osaltaan herättää kysymyksiä siitä, oliko

Komsomol ensisijaisesti järjestö nuoria vai yhteiskuntaa varten.51 Komsomolin sisällä

jäsenistö jakaantui taustansa mukaisesti työläis-, opiskelija- ja talonpoikaisnuorisoon sekä

aktiiveihin ja rivijäseniin. Järjestön ulkopuolelle jäivät ns. puolueeseen kuulumattomat nuoret

tai järjestäytymättömät nuoret52.

Tämän tutkimuksen kohteena on ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikainen Komsomol-

sukupolvi, joka oli ensimmäinen koko lapsuutensa ja nuoruutensa neuvostoaikana elänyt

sukupolvi. Suurin osa tästä joukosta oli liittynyt nuorisoliittoon uuden talouspolitiikan

aikana.53 Neuvostonuorisoa tutkineen Anne Gorsuchin mukaan NEP merkitsi nuorisolle

pysähtyneisyyden aikaa verrattuna myyttiseen vallankumoukseen tai sisällissotaan, jotka

koettiin ”oikeaksi” taisteluksi sosialismin puolesta. NEP sen sijaan miellettiin

vallankumouksen pettämiseksi, mikä turhautti aatteeseen uskonutta nuorisoa.54 Mannheimin

sukupolviteoriaan viitaten lähden siitä, että edellä mainitun ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman aikaisen Komsomol-sukupolven avainkokemuksena voidaan pitää

NEP-ajan turhautuneisuutta ja kokemusta vallankumouksen pettämisestä. Toisen tärkeän

sukupolvea yhdistävän tekijän muodosti sisällissodan sankarillinen ilmapiiri, johon palattiin

ensimmäisen viisivuotissuunnitelman alkaessa55.

50 Venäjän kommunistisen nuorisoliiton ohjelma ja säännöt 1921, 19. Mainittu sääntöpykälä mahdollisti sen
paradoksaalisen ilmiön, että varsinkin 1960- ja 70-luvuilla nuorisoliiton johdossa esiintyi 50 vuoden rajapyykin
ylittäneitä ”ikinuoria”.
51 Gorsuch 2000, 50.
52 Järjestäytymättömällä tarkoitettiin henkilöä, joka oli täysin kaikkien yhteiskunnallisten järjestöjen
ulkopuolella. Puolueeseen kuulumattomalla taas viitattiin henkilöön, joka ei kuulunut puolueeseen eikä
Komsomoliin tai Pioneereihin. Suomeksi tässä yhteydessä on käytettävä termiä puolueeseen kuulumaton, koska
se kuvaa parhaiten sanan merkityssisältöä. Sitoutumaton tai puolueeton eivät tässä kontekstissa kelpaa, vaikka
sanakirja ne antaakin venäjänkielisen sanan bespartinyi vastineeksi. Puolueeton tai sitoutumaton viittaavat
henkilöön, jolla ei ole puoluekantaa. Neuvostotermillä ei kuitenkaan viitata siihen, vaan henkilöön, joka on
puolueen tai siihen välittömästi liittyvien järjestöjen ulkopuolella.
53 Slavnyi put Leninskogo Komsomola I 1974, 349.
54 Baum 1987, Komsomol Participation in the Soviet First Five-year Plan, 14–16, 41; Gorsuch 2000, 18–19, 82.
55 Fitzpatrick 1982, 110; Lenoe 2004, 228, 230.
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Nuorison aktiivisuuden tarkastelussa käytän apunani Vladimir Shlapentokhin pragmaattisen ja

ideologisen mentaliteetin tasojen jaottelua. Shlapentokhin mukaan bolševikkeihin

suhtauduttiin kolmella tavalla: 1) hallintoa kannatettiin, 2) hallintoa vihattiin, 3) yritettiin

unohtaa ideologia ja olla kiinnittämättä mitään huomiota arkielämän ulkopuolisiin asioihin.56

Komsomol – neuvostonuorison virallinen järjestö

Komsomol perustettiin Moskovassa syksyllä 1918, ja sen järjestöllinen identiteetti ja

toimintatavat muotoutuivat vuosina 1918–1920 pidettyjen ensimmäisten edustajakokousten

aikana. Tärkeimmiksi kysymyksiksi näissä edustajakokouksissa nousivat puolueen ja

Komsomolin välinen suhde, järjestön rooli yhteiskunnan eri aloilla sekä keskustelu siitä,

kuinka pitää nuoriso aisoissa menettämättä sen aloitteellisuutta.57 Komsomolin vuonna 1920

pidetyllä kolmannella edustajakokouksella oli suuri merkitys nuorisoliiton sisällissodan

jälkeiselle kehitykselle. Lenin linjasi tuolloin, myöhemmin paljon lainatussa puheessaan,

nuorisoliiton tehtävät ja tavoitteet, jotka säilyivät liiton virallisena ohjenuorana vuoteen 1936

asti.58

Komsomol muodosti puolueen tavoin hierarkkisen kokonaisuuden (ks. liite 2). Ylin päättävä

elin oli edustajakokous59, joka kokoontui kerran vuodessa.60 Edustajakokousten välisinä

aikoina liittoa johti keskuskomitea, jonka jäsenet valittiin komsomolilaisten joukosta

äänestämällä. Seuraavan tason muodostivat piirijärjestöt, joiden alla taas toimivat alueelliset

ja paikallistason järjestöt, esimerkiksi Leningradin Komsomol-järjestö. Pienin Komsomolin

järjestörakennelman yksikkö oli solu, joka koostui vähintään kolmesta komsomolilaisesta.

Soluja muodostettiin tehtaille, kouluihin, yliopistoihin ja maaseudun kollektiivitiloille.61

Eritasoiset Komsomol-järjestöt toimivat yhteistyössä puolueen vastaavantasoisten järjestöjen

kanssa, ja Komsomolilla oli oma edustuksensa puolueen vastaavantasoisissa järjestöissä.62

56 Shlapentokh 2001, A Normal Totalitarian Society. How the Soviet Union Funtioned and How it collapsed,
128, 130, 132.
57 Fisher 1959, 8, 9, 10; Baum 1987, 12–13.
58 Baum 1987, 13.
59 Suomenkielisessä tutkimus- ja aikalaiskirjallisuudessa on käytetty näistä Komsomolin vuosittaisista
kokouksista (ven. sjezd) kolmea eri nimitystä: edustajakokous, liittokokous ja yleiskokous. Itse olen päätynyt
käyttämään edustajakokousta, koska se parhaiten kuvastaa kokouksen luonnetta. Komsomolin edustajakokous
vastasi Kommunistisen puolueen puoluekokousta.
60 Tämä vuosittainen kokoustahti piti vain vuoteen 1922 asti. Sen jälkeen kokouksia pidettiin joka toinen vuosi,
1931 jälkeen tahti harveni entisestään. Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman kaudelle ajoittui kaksi
edustajakokousta, vuosille 1928 ja 1931.
61 Riordan 1989, ”The Komsomol”, 19; Iljinski & Miljutenko 1980, Komsomol, 37, 64, 73–75.
62 Venäjän kommunistisen nuorisoliiton ohjelma ja säännöt 1921, 20–21, 23, 25, 29.
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Jokaisessa eritasoisessa organisaation osassa oli oma agitaatio- ja propagandaosastonsa

(agitprop-osasto).63

Komsomolin tärkein elin edustajakokousten välillä oli keskuskomitea, jonka tehtävänä oli

ohjata liiton toimintaa, jakaa kirjallisuutta sekä ohjeistaa soluja ja paikallistason järjestöjä. Se

kokosi listoja suositeltavasta kirjallisuudesta, antoi ohjeita ja neuvoi soluja tarpeen mukaan.64

Keskuskomitea toimi myös Komsomolin linkkinä puolueeseen. Yhteydenpito tapahtui

järjestötasolla, mutta myös jäsenten kautta, sillä osa keskuskomitean jäsenistä kuului

Komsomolin ohella myös puolueeseen. Tuplajäsenyys palveli enimmäkseen puolueen

kontrollointitarkoituksia, vaikka sillä pyrittiinkin myös lisäämään nuorisoliiton jäsenmäärää.

Puolueella oli sormensa pelissä Komsomolin päätöksenteossa myös edustajakokouksissa, sillä

suurin osa Komsomolin edustajakokouksen osallistujista oli myös puolueen jäseniä.65

Tärkeä ja vaikutusvaltainen järjestötaho oli myös Komsomol-lehdistö, joka Komsomolskaja

Pravda suunnannäyttäjänään välitti tietoa Komsomolin keskuskomitean ja puolueen

päätöksistä ja muista ajankohtaisista asioista Komsomol-aktiiveille ja rivijäsenille.

Komsomolin keskuskomitean tapaan Komsomolskaja Pravda toimi keskuksen ja johtajan

roolissa ja oli suunnattu lähinnä liiton aktiiveille. Paikallis- ja piiritason lehdistö taas huolehti

omilla alueillaan rivijäsenten tiedonsaannista. Komsomolskaja Pravdan lisäksi aikakauslehdet

Junyi kommunist, Molodaja gvardija, Smena ja Žurnal krestjanskoi molodeži edustivat

yhdessä paikallisten sanomalehtien kanssa nuorille suunnattua lehdistöä.66

Nuorison ohella bolševikit halusivat saada myös lapset ideologisen kasvatuksensa pariin.

Lasten ideologista kasvatusta varten perustettiin vuonna 1922 pioneerijärjestö 10–14-

vuotiaille ja pari vuotta myöhemmin ns. lokakuulaisryhmät alle kouluikäisille lapsille.

Pioneeritoiminta osoittautui hyvin menestyksekkääksi toisin kuin lokakuulaisryhmät, jotka

eivät kehittyneet eivätkä toimineet toivotulla tavalla. Lokakuulaisryhmät hävisivätkin

vähitellen 1930-luvun loppuun mennessä, ja ne elvytettiin uudelleen vasta 1950-luvun

63 Kovanov 1973, ”Those Unforgettable Student Days”, 179.
64 Komsomolskaja Pravda 25.7.1928, 5–6, ”O metodah našei agitatsii”.
65 Gorsuch 2000, 50; Fisher 1959, 148.
66 Great Soviet Encyclopedia 1983, 234.
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lopulla.67 Aatteellinen kasvatusjärjestelmä yleisen peruskoulutuksen kanssa alkoi koskea

kattavasti koko neuvostonuorisoa toisen maailmansodan jälkeen.

1.5 Aiempi tutkimus ja lähteet

Komsomol-tutkimus

Työni yhtenä lähtökohtana on ollut seikka, joka miltei poikkeuksetta mainitaan nuorison

historiaa käsittelevien tutkimusten johdannoissa: nuorisoa ja sen historiaa on tutkittu vähän.

Muiden sosiaalihistoriaan luettavien aiheiden ohella nuorison tutkiminen on ollut pitkään

marginaalissa. Yhteiskuntatieteiden puolella nuorisoon on kyllä perehdytty, mutta syystä tai

toisesta sen historia on jäänyt suuren yleisön tietämättömiin. Komsomolista tehdyn

tutkimuksen tilanne on samankaltainen. Entisessä Neuvostoliitossa Komsomolia ja sen

historiaa tutkittiin paljonkin, mutta lännessä Komsomoliin perehtyneiden akateemisten

tutkijoiden määrä jää kymmenen tienoille. Komsomolia on siis syytä tutkia, muttei ainoastaan

tutkimuksen vähyyden vuoksi. Komsomolilla ja sen tutkimisella on jotain annettavaa myös

muulle Neuvostoliittoa käsittelevälle tutkimukselle. Tiiviistä puoluesuhteistaan huolimatta

Komsomol oli erillinen järjestö, ei esimerkiksi puolueen alajaosto. Sen vuoksi Komsomolin

tai minkä tahansa muun vähemmän tutkitun yhteiskunnallisen järjestön tarkastelemisella on

mahdollista tuoda muuten paljon tutkittuihin teemoihin uudenlaista näkökulmaa, ja laajentaa

kuvaamme neuvostoyhteiskunnasta.

Komsomolin länsimainen tutkimus edustaa koko neuvostotutkimukseen vakiintuneiden

koulukuntien kirjoa: totalitaarista, revisionistista ja kulttuurista koulukuntaa. Totalitaariseen

koulukuntaan tai lähestymistapaan voidaan laskea Ralph Fisherin Pattern for Soviet Youth: A

Study of Komsomol Congresses 1918–1954 (1959), jota voisi kutsua Komsomol-tutkimuksen

klassikoksi jo pelkästään siihen tehtyjen viittausten määrän perusteella. Myös Allen Kassofin

Soviet Youth Program (1965) edustaa totalitaarisen yhteiskuntamallin lähtökohdista

ponnistavaa tutkimusotetta, joissa näkyy vahva kylmänsodan aikainen näkökulma. Komsomol

kuvataan tiukasti totalitaarista valtiota johtaneen puolueen pikkuapulaiseksi ja puoluetta

tukemaan manipuloiduksi joukoksi. Lähinnä revisionistista lähestymistapaa on Anne Baumin

67 Fisher 1959, 96–97, 134–135; Kassof 1965, The Soviet Youth Program, 20-21. Ks. lisää pioneereista esim.
Lisa A. Kirschenbaum Small Comrades: Revolutionizing Childhood in Soviet Russia, 1917–1932 2000.
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Komsomol Participation in the Soviet First Five-Year Plan (1987), joka tarkastelee

ansiokkaasti, joskin melko suppeasti Komsomolia ja sen roolia ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman aikana erityisesti nuoruuden ja vallankäytön näkökulmasta. Isabel

Tiradon Young Guard! The Communist Youth League, Petrograd 1917–1920 (1988) on

perusteellinen tutkimus nuorisoliikkeen ja Komsomolin alkuajoista Petrogradissa

sosiaalihistoriallisesta näkökulmasta.

Moniulotteisin tutkimus neuvostonuorisosta ja Komsomolista lienee Anne E. Gorsuchin

Youth in Revolutionary Russia: Enthusiasts, Bohemians, Delinquents (2000), joka tarkastelee

NEP-kauden nuorisoa kulttuurin ja nuoruuden näkökulmista. Uudempaa tuotantoa edustaa

myös Corinna Kuhr-Korolevin, Stefan Plaggenborgin ja Monica Wellmannin toimittama

artikkelikokoelma Sowjetjugend 1917–1941. Generation zwischen Revolution und

Resignation (2001), jonka artikkelit valottavat neuvostonuorison sosiaalisia ongelmia ja

identiteetin muotoutumista maailmansotien välisenä aikana.

Työn lähteet

Tutkimuksen primaarilähteinä on käytetty sanomalehtiä vuosilta 1928–1932, puolueen ja

Komsomolin keskuskomiteoiden dokumentteja, Komsomolin edustajakokousten stenografisia

julkaisuja, pamfletteja ja lentolehtisiä. Toisen ensikäden lähteisiin kuuluvan kokonaisuuden

muodostavat aikalaiskirjallisuus, joka käsittää kaunokirjallisuuden ja muun tutkittavana

ajankohtana julkaistun kirjallisuuden, sekä muistelmat. Kolmanneksi käytän työssäni

visuaalista materiaalia, joka koostuu sanomalehtien kuvituksista, julisteista ja valokuvista.

Komsomolskaja Pravda on työni päälähde. Lehtenä se on erityisen mielenkiintoinen, koska se

edusti aikansa Neuvostoliitossa suhteellisen radikaalia ääntä aina vuoteen 1930 asti.68

Komsomolskaja Pravda, suomennettuna komsomolilainen totuus, ilmestyi ensimmäisen

kerran 24.5.1925.69 Kuusi kertaa viikossa ilmestynyt 4–10-sivuinen sanomalehti oli oman

kohderyhmänsä eli Komsomol-nuorison, erityisesti aktiivien ja nuorisoliiton kaaderien,

päälehti ja puolueen päätösten välittäjä. Tätä tutkimusta varten vuosien 1928–1932

Komsomolskaja Pravdat on käyty systemaattisesti lehti lehdeltä läpi70. Käytetty materiaali on

68 Ks. Lenoe 2004, 192–193, 210–211.
69 Ostrjakov 1938, 20 let VLKSM. Istoritšeskaja spravka, 63.
70 Vuoden 1928 osalta lehtiä oli saatavilla vasta huhtikuun alusta alkaen.
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valittu propagandateemojen esiintymistiheyden perusteella eli ne teemat, jotka ovat nousseet

kulloinkin eniten esille, on valittu tarkasteltaviksi kokonaisuuksiksi.

Hieman toisenlaisesta näkökulmasta Komsomolin propagandaa valottavat Komsomolin ja

puolueen keskuskomiteoiden dokumentit ja Komsomolin edustajakokousten pöytäkirjat. Ne

kertovat agitaatio- ja propagandatoiminnan painotuksista ja siihen liittyvästä päätöksenteosta.

Aikalaiskirjallisuuden sekä muistelmien avulla taas pyritään pääsemään käsiksi

propagandatoiminnan käytännön tasoon.

Muistelmat eivät tunnetusti ole faktatietojen välittäjinä niitä luotetuimpia. Kuten Kalela on

todennut, ei ole kuitenkaan tarpeen pohtia, onko joku muistellut ”väärin” tai ”oikein”. Hänen

mukaansa on hyödyllisempää pyrkiä ”hedelmälliseen tietoon”, eli pohtia sitä, miksi henkilö

muistaa, niin kuin muistaa.71 Tässä työssä muistelmilla pyritään hahmottamaan ”ajan henkeä”,

kertojien suhtautumista Komsomolin toimintaan ja sitä, millaista propagandan vastaanotto oli.

Kovin laajoja tulkintoja propagandan vastaanottamisesta ja yleisestä mielipiteestä ei yritetä

eikä näillä aineistoilla voidakaan rakentaa. Muistelmat toimivat aikalaiskirjallisuuden ohella

silti tärkeinä välineinä aikalaisten ajatusmaailman valottamisessa.

Kuvat ovat tärkeitä vallan symboleita, ja siksi vallankumouksissa usein kaadetaan edellisten

hallitsijoiden kuvat ja patsaat, vallan näkyvät osoittimet. Uudet vallanpitäjät luovat vanhan

tilalle oman visuaalisen järjestyksensä, joka viestittää uuden ajan arvoja ja muutosten suuntaa.

Tämän lisäksi kuvat tarjoavat samastumiskohteita ja vahvistavat yhteisten symboleiden roolia

ryhmää yhdistävänä tekijänä.72 Kirjallisen ja suullisen propagandan ohella kuvat ovat tärkeitä

mielikuvien muokkaajia, ja siksi niitä on käytetty kirjallisten aineistojen rinnalla työn

lähdeaineistona. Työn visuaalinen materiaali käsittää propagandajulisteita, valokuvia ja

lehtien kuvituksia (Komsomolskaja Pravda ja Krokodil-niminen satiirilehti).

Komsomolskaja Pravdan toimitus, Komsomolin keskuskomitea ja erilaisten vihkosten

kirjoittajat lukeutuivat siihen aktiivijoukkoon, joka organisoi ja ylläpiti liittoa. Suurin osa

käytetyistä lähteistä on siis komsomolilaisten aktiivien kirjoittamia ja lähteiden kuva näin

ollen suurelta osin kuva siitä, millaisiksi tämä aktiivijoukko näki propagandan tehtävät ja sen,

71 Kalela 2000, 91.
72 Seppänen 2001, Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa, 11; Leisti & Vähä 2001, ”Tutkija ja
maailmankuva”, 126.
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kuinka niissä onnistuttiin. Lehtien sisältö ei toki kokonaan ollut pelkästään aktiivien kynän

jälkeä. Myös rivijäsenten kirjoituksia, paikallisten kirjeenvaihtajien raportteja ja lukijoiden

kirjeitä julkaistiin. Samoin käyttämäni muistelmat valottavat myös osittain rivijäsenten,

”todellisten sosialismin rakentajien”, näkemyksiä ensimmäisen viisivuotiskauden ajasta.

Käyttämäni tutkimuskirjallisuuden keskeisimpiä teoksia ovat Matthew Lenoen Closer to the

Masses. Stalinist Culture, Social Revolution, and Soviet Newspapers (2004), Jeffrey Brooksin

Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from the Revolution to Cold War (2000)

sekä Peter Kenezin The Birth of the Propaganda State (1985). Edellä mainituista Lenoen ja

Brooksin teokset edustavat kulttuurista lähestymistapaa ja ovat tällä hetkellä perusteellisimpia

neuvostopropagandasta ja -lehdistöstä tehtyjä tutkimuksia. Brooks ei teoksessaan juurikaan

käsittele Komsomolia tai sen roolia julkisen kulttuurin syntymisessä, mutta hänen

käyttämänsä performatiivisen kulttuurin (performative culture) käsite on ollut apuna työssäni.

Performatiivisella kulttuurilla Brooks tarkoittaa tiettyä kieltä, tiettyä esitystapaa ja tiettyjä

rituaaleja, jotka omaksuttiin bolševikkien virallisen kulttuurin piirteiksi.73 Sen sijaan Lenoe

käyttää tutkimuksessaan laajalti tilaa tarkastellakseen Komsomol-lehdistön ja Komsomolin

roolia ensimmäisellä viisivuotiskaudella 1928–1932. Lenoe luonnehtii ensimmäistä

viisivuotiskautta stalinistisen kulttuurin syntyvaiheeksi, joka muutti yhteiskuntaa sosiaalisesti,

taloudellisesti ja poliittisesti. Sanomalehdistön muuttuminen oli osa tätä ”suurta muutosta”,

ja toimittajat työllään osallistuivat merkittävällä tavalla stalinistisen kulttuurin luomiseen.74

Brooks ja Lenoe eivät varsinaisesti tutki propagandaa, vaan neuvostolehdistöä. Heidän

töistään käy kuitenkin selvästi ilmi se, ettei neuvostolehdistöä voi tutkia ilman propagandaa,

koska se oli neuvostolehdistön pääasiallinen tehtävä. Näin ollen molemmat tutkimukset

antavat työkaluja myös propagandan tutkimiseen. Kenezin neuvostopropagandaa käsittelevä

teos on iästään huolimatta edelleen ihan käyttökelpoinen tutkimus, joka valottaa laajasti

propagandan välineitä ja organisaatiorakennetta. Kenez antaa laajasti myös tilaa

Komsomolille, jonka esimerkin avulla hän tarkastelee yhteiskunnallisten

vapaaehtoisjärjestöjen roolia neuvostopropagandassa.

Merkittävä teos tämän tutkimuksen kannalta on ollut myös Michael David-Foxin tutkimus

Revolution of the Mind: Higher Learning among the Bolsheviks, 1918–1929 (1997). David-

73 Brooks 2000, 6, 123.
74 Lenoe 2004, 1–2, 11–13.
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Fox on löytänyt toimivan välimuodon totalitaarisen ja revisionistisen lähestymistavan välille.

Hän käyttää tutkimuksessaan termiä totaalistavat pyrkimykset (totalizing aspirations), jonka

avulla hän pyrkii tuomaan esille suunnitelmien ja niiden toteutumisen välisen kuilun.75

Totaalistavat pyrkimykset kuvaavat onnistuneesti ensimmäistä viisivuotiskautta, jolloin täysin

totalitaristisesta valtiosta ei voitane vielä puhua, mutta jolloin sellaiseen oltiin kuitenkin jo

matkalla.

Työni kannalta tärkeitä tutkimuksia ovat olleet myös Sheila Fitzpatrickin

kulttuurivallankumousta käsitelleet teokset, Robert Daviesin ja Lynne Violan tutkimukset

kollektivisoinnista sekä Donald Filtzerin ja Hiroaki Kuromiyan kirjat Neuvostoliiton

teollistamisesta.

75 David-Fox 1997, 7.
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2. UUDEN IHMISEN PERUSTAN LUOMINEN:

KOMSOMOLIN KULTTUURIVALLANKUMOUS 1928–1931

2.1 Taistelu vanhan maailmana epäkohtia vastaan

Kulttuurivallankumous ja Komsomolin kulttuurikampanja

Suurten muutosten kausi Neuvostoliitossa alkoi puolueen kulttuuripolitiikan muutoksella,

jonka lähtölaukauksena on pidetty nk. Šahty-oikeudenkäyntiä keväällä 1928.

Oikeudenkäynnissä Stalin joukkoineen toi julkisuuteen Donbassin hiilikaivoksilla

tapahtuneen sabotaasiyrityksen, jossa porvari-insinöörien väitettiin vehkeilleen

neuvostomaata vastaan kapitalististen länsimaiden hyväksi. Mainittu oikeudenkäynti aloitti

mittavan vainon vanhaa tsaarin aikana koulutuksensa saanutta älymystöä, intelligentsijaa, ja

ulkomailta Neuvostoliittoon tulleita teknisiä asiantuntijoita vastaan. Samaan aikaan taas

työläisten nousua valkokaulusammatteihin sekä yliopistoihin ja korkeakouluihin pääsyä

edistettiin. Tämä prosessi, josta on käytetty nimeä kulttuurivallankumous, kesti aina vuoteen

1931 asti, jolloin porvari-insinöörien rehabilitointi lopetti intelligentsijaan kohdistuneet

toimet.76

Sheila Fitzpatrickin mukaan kulttuurivallankumous oli käsitteenä ensialkujaan peräisin

Leniniltä, joka tarkoitti termillä rauhanomaisesti etenevää massojen sivistämistä ja kansan

kulttuuritason nostamista. Fitzpatrick tulkitsee vuosien 1928-1931 kulttuurivallankumouksen

merkityksen toisin. Hän on tutkimuksissaan viitannut kulttuurivallankumouksella

militaristiseen liikkeeseen, jonka pyrkimyksenä ei ollut kansan valistaminen, vaan hyökkäys

porvaristoa vastaan luokkataistelun keinoin. Hänen mukaansa kulttuurivallankumous kärjistyi

proletaaristen kommunistien ja vanhan porvarillisen intelligentsijan vastakkainasetteluksi,

jossa kommunistit halusivat syöstä vallasta tsaarinajalta periytyneet kulttuuriauktoriteetit ja

luoda uuden proletaarisen intelligentsijan.77

76 Fitzpatrick 1992, The Cultural Front. Power and the Culture in Revolutionary Russia, 91, 112, 118, 143.
77 Fitzpatrick 1978, “Cultural Revolution as Class War”, 1, 3, 17.



23

Yksi innokkaimmista ”kulttuurivallankumouksellisista” ryhmistä oli Fitzpatrickin mukaan

Komsomol-nuoriso.78 Komsomolin toiminnassa kulttuurivallankumous realisoitui erilaisina

kampanjoina, joista näkyvimpiä oli byrokratiaa vastaan kohdistunut ns. itsekritiikki-kampanja

keväällä 1928.79 Byrokratian vastaisessa taistelussa komsomolilaiset hyökkäsivät valtion ja

ammattiliittojen korruptoituneina pidettyjä viranomaisia sekä yliopistojen vanhoja

professoreita vastaan.80 Itsekritiikkikampanjan institutionaalisen perustan muodostivat

Komsomolin aktivistiprikaatit, joita nimitettiin ”kevyeksi ratsuväeksi” (legkaja kavalerija).81

Ratsuväkiprikaatit ilmiantoivat tehottomia neuvostoviranomaisia siviileiksi pukeutuneina

tarkkailijoina. Työn tarkoituksena oli perustua yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen

tarkkailijoiden ja tarkkailtujen välillä, ja sen päämääränä oli valtiokoneiston työn

tehostaminen.82

Komsomolskaja Pravdassa kulttuurivallankumous liitettiin byrokratian vastaisen taistelun

sijaan kuitenkin toisenlaisiin kampanjoihin. Fitzpatrickin kulttuurivallankumouksen

määritelmästä poiketen nämä kampanjat keskittyivät massojen valistamiseen, lukutaidon

opettamiseen sekä uskonnon- ja alkoholinvastaiseen agitaatioon ja propagandaan.83

Kulttuurivallankumouksesta tässä valistavassa merkityksessä puhuttiin esimerkiksi

Komsomolin 8. edustajakokouksessa toukokuussa 1928. Puolueen keskuskomitean jäsen, M.

Kalinin mainitsi puheessaan kulttuurivallankumouksen tehtäviksi lukutaidottomuuden

kitkemisen ja uusien elämäntapojen edistämisen. Kulttuurivallankumouksen lopullisena

tavoitteena hänen mukaansa oli ”uuden tyyppisen kollektivisti-ihmisen luominen”.84 Myös

Fitzpatrick mainitsee tutkimuksissaan Komsomolin kulttuurikampanjan. Valistavien

tavoitteiden sijaan hän kuitenkin korostaa kampanjan luonnetta taisteluna kasvatus- ja

koulutusviranomaisia vastaan.85

Komsomolin keskuskomitea tiedotti ensimmäisen kerran kulttuurikampanjastaan (kultpohod)

10.8.1928 ilmestyneessä Komsomolskaja Pravdassa. Ilmoituksessaan keskuskomitea vetosi

78 Fitzpatrick 1992, 118, 131.
79 Lenoe 2004, 148–149, 190–192.
80 Borzov 1929, Komsomol v borbe za gramotu, 7.
81 Lenoe 2004, 148–149, 183.
82 O gruppah legkoi kavalerii. Tsirkuljar TsKK VKP(b) I TsK VLKSM ot 20 dekabrja 1928 g. KPSS 1957, 200.
83 Komsomolskaja Pravda 2.9.1928, 4, ”Skovz stroi tsifr”. Ks. myös Komsomolskaja Pravda 17.7.1928, 1,
pääkirjoitus, ”Osuštšestvim v Komsomole lozung samokritiki”, TsK VLKSM.
84 M. Kalininin puhe Komsomolin 8. edustajakokouksessa. VIII Vsesojuznyi sjezd VLKSM 5–10 maja 1928, 442–
443.
85 Fitzpatrick 1992, 133.
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siihen, että sen oli organisoitava yleisliittolainen komsomolilaisten ja työläisnuorten

kulttuurikampanja, koska paikallisjärjestöt olivat jo järjestäneet erilisiä kulttuurikampanjoita

eri puolilla maata omasta aloitteestaan. Kampanjan tarkoituksena oli kerätä Komsomol-

joukkoja kokoon ja herättää yhteiskunnallista kiinnostusta sivistymättömiin työskentely- ja

elintapoihin.86

Paikallisjärjestöistä esimerkiksi Permin Komsomol-järjestö Uralilla oli järjestänyt oman

kulttuurikampanjansa huhti-toukokuussa 1928. Permiläisten kampanjan tavoitteena oli ollut

koota paikallisten komsomolilaisten huomio kulttuurivallankumouksen kysymyksiin ja

tehtäviin ja aloittaa kulttuurivallankumouksen ideoiden levittäminen työläisnuorison

keskuudessa. Nuoret olivat vierailleet Komsomol-soluista koottuina ryhminä museoissa ja

eläintarhoissa, Permin yliopistolla sekä järjestäneet luentoja teemojen vaihdellessa hygieniasta

pelättyyn kemialliseen sotaan. Permiläisten kulttuurikampanjan tehtäviin olivat kuuluneet

myös erilaisten iltamien ja esitelmätilaisuuksien pitäminen sekä tarkastuskäynnit

yhteisasunnoissa, joiden yhteydessä parhaat kommuunit oli palkittu. Näiden yhteisten

tehtävien lisäksi Permin Komsomolissa oli muodostettu vapaaehtoisryhmiä valistamaan

alkoholin ja tupakan vaaroista. Raportin mukaan kampanja oli sujunut hyvin, tosin raportin

laatinut Permin järjestön edustaja, Pjankov, kehotti permiläisiä parantamaan vielä suullista

agitaatiota.87

Permin komsomolilaisten esimerkki tuo hyvin esille Komsomolin kulttuurikampanjan

tehtävät ja tavoitteet. Lähtökohtana kulttuurikampanjassa oli takapajuisen kansan sivistäminen

ja uuden ihmisen edellytyksien luominen propagoimalla ja agitoimalla uusien elintapojen

puolesta. Komsomolin vuoden 1928 kulttuurikampanja jatkoi samaa linjaa NEP:n aikaisten

massoihin kohdistuneiden kampanjoiden kanssa, jotka pyrkivät niin ikään edistämään uusia

elintapoja, hygieniaa sekä vastustivat uskontoa ja alkoholin käyttöä.88 Erona  aiempaan  oli

kuitenkin sotaisa kielenkäyttö ja voimistunut luokkavastakohtien korostaminen.89 Pelkkä

valistaminen ei enää riittänyt, vaan sivistymättömyyteen syylliset nostettiin korokkeelle

hyvien esimerkkien rinnalle edustamaan toista ääripäätä.

86 Komsomolskaja Pravda 10.8.1928, 4, ”Vsesojuznyi kulturnyi pohod Komsomola”.
87 Komsomolskaja Pravda 16.5.1928, 5, ”Kulturnyi pohod”, Pjankov.
88 Fisher 1959, 128, 130.
89 Komsomolskaja Pravda 15.5.1928, 1, pääkirjoitus, ”V nastuplenie na fronte”.
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Erona NEP:n aikaisiin kampanjoihin oli myös uusi aiemmin käyttämätön termi.

Kulttuurivallankumous-nimellä alettiin vuodesta 1928 lähtien viitata Komsomolskaja Pravdan

sivuilla siihen muutosprosessiin, jonka tarkoituksena oli paitsi kansan valistaminen, myös

uuden proletaarisen kulttuurin luominen.90 Vanhojen kulttuuriauktoriteettien ohella, joita

vastaan puolue ja Komsomol Fitzpatrickin mukaan ensisijaisesti taistelivat, myös kansan

takapajuisuus ja sivistymättömyys nähtiin sellaisina epäkohtina, joita vastaan oli tarpeen

taistella.

Komsomolin kulttuurikampanja alkoi lokakuun alussa 1928, mutta ennen varsinaisen

kampanjan aloitusta lehdistö pohjusti kampanjan tavoitteita ja tehtäviä. Komsomolskaja

Pravdassa julkaistiin 2.9.1928 artikkeli, jossa selvitettiin kulttuurikampanjan taustoja ja

komsomolilaisten tehtäviä kampanjassa. Artikkelissa korostettiin, ettei kyseessä ollut hetken

kestävä kampanja, vaan vanhan elämäntavan alasajon oli tarkoitus jatkua kampanjan

jälkeenkin jokapäiväisessä elämässä.91 Komsomolin kulttuurikampanjan tarkoituksena oli siis

toimia eräänlaisena lähtölaukauksena ja alullepanijana uuden elämäntavan opettelussa ja

omaksumisessa.

Komsomolin kulttuurikampanjan metodit

Komsomolin kulttuurikampanja suunniteltiin ja koordinoitiin Komsomolin keskuskomiteasta,

mutta käytännön ohjeistuksen kampanjaan osallistuneet komsomolilaiset saivat oman

alueensa tai piirinsä komiteoilta. Nämä alue-, paikallis- ja piirikomiteat keräsivät

vapaaehtoisia aktiiviryhmiä ja jakoivat heille tehtäviä. Lisäksi heidän seurasivat

Komsomolskaja Pravdaa päivittäin lisäohjeistuksen saamiseksi ja kirjoittivat oman alueensa

kulttuurikampanjan edistymisestä. Raporteissa ilmoitettiin esimerkiksi, kuinka monelle

ihmiselle he olivat opettaneet lukemista, kuinka monta kirkkoa he olivat sulkeneet tai kuinka

monta radiota tiettyyn kylään oli toimitettu.92

90 S tšestju nosit velikoje imja Lenina. S. Kirovin puhe Leningradin Komsomolin aluekonferenssissa 26.4.1928.
O Komsomole i molodeži 1970, 166–167; Komsomolskaja Pravda 15.5.1928, 1, pääkirjoitus, ”V nastuplenie na
fronte”. Vuoden 1927 Komsomol-konferenssissa puhuttiin massojen valistamisesta kulttuurityönä, mutta
seuraavan vuoden Komsomolskaja Pravdoissa samaan asiaan viitattiin jo kulttuurivallankumous-termillä. Ks.
esim. V Vsesojuznaja konferentsija VLKSM 24–30 marta 1927, 21, 48, 302, 430–432.
91 Komsomolskaja Pravda 2.9.1928, 4, ”Kulturnyi Pohod Komsomola”, N. Kiva.
92 Komsomolskaja Pravda 12.9.1928, 3, ”Kak natšat kultpohod”, Agitprop TsK VLKSM; Komsomolskaja
Pravda 10.10.1928, 4, ”V boju s kulturnoi otstalostju”.
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Kulttuurikampanjaan valmistautuminen aloitettiin Komsomol-hierarkian alimmalla tasolla,

soluissa93, järjestämällä esitelmiä sekä keskustelemalla ja jakamalla tietoa kampanjasta ennen

kampanjan alkua. Jokaisen kulttuurikampanjaan osallistuvan solun tuli valita keskuudestaan

komissio johtamaan toimintaa. Ennen kentälle lähtöä solun tai aktiiviryhmän edustajat kävivät

kertomassa kampanjasta ruokatunneilla tehtaissa ja levittivät siitä tietoa seinälehtien avulla.

Kulttuurikampanjaan osallistuvien ryhmien koko vaihteli 3–25 henkilön välillä. Tavoitteena

Komsomolin keskuskomitealla oli saada mobilisoitua mahdollisimman suuri

”kulttuuriarmeija”, joka olisi komsomolilaisten lisäksi koostunut myös järjestöön

kuulumattomista nuorista. Kulttuurikampanjan ryhmät oli koottu vapaaehtoisista

komsomolilaisista, ja ne jakautuivat suorittamaan erilaisia tehtäviä. Osa ryhmistä keskittyi

agitaatioon, osa luentojen ja esitelmien järjestämiseen, osa taas puhtaasti työn tekoon, kuten

kirjojen kuljettamiseen maaseudulle.94 Kulttuurikampanjan ensisijaisina kohteina olivat

nuoret, mutta kampanja ei keskittynyt pelkästään nuoriin, vaan tavoitteena oli vaikuttaa myös

aikuisväestöön.95

Komsomolskaja Pravdan mukaan pääpaino kulttuurivallankumouksessa oli uuden ihmisen ja

uuden elämäntavan luomisessa, joka käytännössä tarkoitti massojen sivistämistä lukutaidon

opettamisesta aina valistamiseen uskonnon ja alkoholin haitoista. Vaikka kampanjan

tavoitteena oli suuri muutos ihmisten elämäntavoissa, sen toteuttaminen aloitettiin pienistä

asioista. Kulttuurikampanjan tehtävät liittyivät usein hyvinkin yksinkertaisiin ja arkipäiväisiin

asioihin, kuten yleiseen hygieniaan. Osa Komsomol-soluista tai kulttuuriprikaateista

esimerkiksi keskittyi hammasharjojen ja puhtaiden alusvaatteiden jakamiseen maaseudulla.96

Kampanjatyön ohella komsomolilaisten odotettiin yleisestikin edistävän siisteyttä ja hygieniaa

jokapäiväisessä elämässään työpaikoillaan, soluissaan, työläisklubeilla ja asuinpaikassaan.

Työläisruokaloihin heidän tuli vaatia terveellisempää ruokaa ja siistimpiä oloja. Kaiken

kampanjoinnin ja valistamisen lähtökohtana pidettiin komsomolilaisen omaa toimintaa ja

omia elintapoja. Komsomolskaja Pravdassa korostettiin toistuvasti hyvän esimerkin roolia

kulttuurivallankumouksen edistämisessä. Parhaana uuden elämäntavan agitaattorina nähtiin

esimerkillisesti elänyt komsomolilainen.97

93 Ks. liite 2.
94 Komsomolskaja Pravda 12.9.1928, 3, ”Kak natšat kultpohod”, Agitprop TsK VLKSM.
95 Komsomolskaja Pravda 10.8.1928, 4, ”Vsesojuznyi kulturnyi pohod Komsomola”.
96 Komsomolskaja Pravda 14.4.1928, 1, pääkirjoitus, ”O bolših i malyh voprosah kulturnoi revoljutsii”;
Komsomolskaja Pravda 25.1.1929, 4, ”Pervye dostiženija kultpohoda”.
97 Komsomolskaja Pravda 2.9.1928, 4, ”Kulturnyi pohod Komsomola”, N. Kiva.
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Uudet elämäntavat eivät automaattisesti herättäneet työläismassoissa myönteistä vastakaikua,

vaan niitä saatettiin väheksyä ja vastustaa.98 Kulttuurivallankumouksen ja uusien

elämäntapojen vastustus tuntui kiteytyneen aikalaisten silmissä symbolisesti hammasharjaan.

Tätä yksittäistä asiaa parodioitiin esimerkiksi satiirilehti Krokodilissa vuonna 1928, jonka

jutussa esimerkillinen ja huolimaton nuori erotettiin toisistaan hammasharjan käytön avulla.

Krokodilin ironinen teksti jakoi neuvostonuorison kolmeen kategoriaan: kielteisiin,

korkeakoululaisiin ja myönteisiin tyyppeihin. Kielteisellä tyypillä viitattiin huligaaneihin,

joiden suurin puute kulttuurivallankumouksen näkökulmasta oli hammasharjan ja puhtaan

kauluksen puuttuminen. Korkeakoululaistyypin ongelmana oli epähygieeninen elämäntapa ja

se, että tällä oli, joko hammasharja tai puhdas kaulus, muttei koskaan molempia yhtä aikaa.

Myönteinen tyyppi taas Krokodilin mukaan oli harvinaisuus, jota näki käytännössä vain

lehtien palstoilla. Tämä tyyppi oli kulttuurivallankumouksen ihanteiden mukainen

hygieniastaan huolehtiva henkilö, joka ei vain tyytynyt harjaamaan hampaitaan tai pesemään

kaulustaan, vaan puhdisti myös kenkänsä ja pesi kasvonsakin päivittäin.99

Kyseisellä kategorisoinnilla yritettiin sanoa, ettei pelkkä hammasharjan käyttö tehnyt

ihmisestä vielä sivistynyttä, ja kritisoitiin komsomolilaisia siitä, etteivät he aina nähneet

kulttuurivallankumouksen todellisia tavoitteita, vaan keskittyivät liikaa toisarvoisten

pikkuasioiden hoitamiseen. Toisaalta ”taistelu” hampaiden harjaamisen puolesta kertoo siitä,

ettei yleiseen hygieniaan suhtauduttu automaattisesti myönteisesti. Hampaiden harjaaminen

saattoi tavallisesta työläisestä tai talonpojasta tuntua miltei tervanjuonnilta, kuten alla oleva

kuva osoittaa.

98 Dmitriev & Galin 1927, Na putjah k novomu bytu, 55–56, 63, 65.
99 Krokodil, nro 43, 1928, 2.
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”Monissa kampanjoissa olen ollut
mukana, mutta näin vaikeaa en muista!
Yhyy.” Lähde: Krokodil, nro 43, 1928, 2.

Kaupungeissa uuden elämäntavan opettelu keskittyi pitkälti nuorten kommuuneihin ja

kollektiiviseen asumiseen. Bolševikkien ideologian yhden perusolettamuksen mukaan

olosuhteet vaikuttivat ihmisen kehittymiseen. Sen vuoksi yhtenä keinona uuden ihmisen

muokkaamisessa käytettiin arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua. Kollektiivinen asuminen

alkoi tehostua erityisesti ensimmäisen viisivuotissuunnitelman alkaessa, jolloin yhteiskuntaa

ja ihmisten arkielämää alettiin valjastaa yhä enemmän yhteiskunnan käyttöön. Kollektiivisen

asumisen perusajatus kiteytyi kotitaloustöiden jakamiseen kaikkien asukkaiden kesken.

Jokainen asukas sai käyttöönsä oman pienen huoneen, muut tilat jaettiin koko kommuunin

kesken. Tällä tavoiteltiin porvarillisen perheen ja elämäntavan häviämistä.100

Komsomolskaja Pravdassa puhuttiin kommuunien puolesta julkaisemalla kertomuksia hyvin

onnistuneista asumisjärjestelyistä. Syyskuussa 1928 kerrottiin Moskovassa sijainneen

100 Ylikangas 1998, ”’Ihmissielun insinöörit’ – Kaupunkisuunnittelu uuden ihmisen luomisvälineenä 1920-luvun
Neuvostoliitossa ”, 43, 58–59, 66.
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Tsindelin kankaanpainantatehtaan asuntolan huoneessa numero 74 asustaneista viidestä

komsomolilaistyöläisestä, jotka olivat päättäneet aloittaa uuden, siistimmän elämän.

Ensitöikseen nuorukaiset nimesivät jokaiselle viikonpäivälle päivälle oman vastuuhenkilön

tarkastamaan huoneen yleisen siisteyden. Seuraava askel oli yhteisen aterioinnin

järjestäminen. Tehtaan ruokala ei ollut sunnuntaisin auki, ja siksi nuorukaiset usein päätyivät

syömään läheiseen kapakkaan. Yhteisen ruokailun järjestäminen osoittautui halvemmaksi ja

oli heidän mielestään kaikin puolin muutenkin kapakoissa istumista parempi ratkaisu.

Asuntolan yhden huoneen elämäntapojen muutos vaikutti myös naapurihuoneisiin, ja lopulta

koko asuntola oli muuttunut yhdeksi suureksi kommuuniksi. Kaiken lisäksi näiden viiden

edistyksellisen komsomolilaisen ansiosta kommuuniin perustettiin vielä punanurkkakin.101

Tällaiset kehityskertomukset olivat tyypillisiä arkipäivän sankaritarinoita, joilla pyrittiin

vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja innostamaan heitä muuttamaan elämäntapojaan haluttuun

suuntaan.

Kommuuneja pidettiin hyvinä uuden ihmisen kasvatuspaikkoina, koska muutostyö nivoutui

niissä kiinteästi päivittäiseen elämään ja loi uutta elämäntapaa, jonka katsottiin johtavan myös

uuden ihmisen muotoutumiseen. Neuvostoliittolaisten kasvatusteoreetikkojen mukaan

kollektiivinen asuminen, kokoukset, kommuunin päiväkirja ja yhteiset päätökset laittoivat

kommuunien asukkaat ajattelemaan kollektiivisesti individualismin ja egoismin sijaan sekä

muuttivat ihmiset huomaavaisimmiksi toisiaan kohtaan. Kommuuneissa ihmiset auttoivat

toinen toisiaan ja kaikessa toiminnassa ajateltiin yhteistä etua.102

Kommuuneja luonnehdittiin vuonna 1929 ilmestyneessä nuorison kommuunista kertovassa

kirjassa massailmiöksi. Siinä tuotiin esille kommuunien etuja uusien ihmisten kasvattamisessa

ja niiden propagandavaikutuksista ympäröivään nuorisoon. Kommuunit näyttivät esimerkkiä

elämäntavoillaan uudesta yhteiskunnasta ja sen tavoista. Kirjasessa kuitenkin valiteltiin

Komsomolin paikallistason järjestöjen laiskuutta ja välinpitämättömyyttä kommuuneja

kohtaan.103 Kommuunien perustaminen jäi suurimmaksi osaksi aktiivisten ja oma-aloitteisten

nuorten innostuksen varaan.

101 Komsomolskaja Pravda 2.9.1928, 4, ”Komnata no 74”, D. Vaskevitš; P. Netšajev.
102 David-Fox 1997, 101; Kommuna molodeži 1929, 47–49, 53, 58.
103 Kommuna molodeži 1929, 78–79.
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Visio ihmisten muuttamisesta kollektiivisella asumisella ei kuitenkaan onnistunut, kuten oli

ajateltu. Vaikeuksia ilmeni Komsomol-järjestöjen passiivisuuden lisäksi myös kommuuneissa

itsessään. Ongelmia tuottivat esimerkiksi asukkaiden erisuuruiset tienestit. Sääntöjen mukaan

jokaisen asukkaan koko palkka oli annettava kommuunin käyttöön. Kaikki eivät kuitenkaan

aina olleet valmiita tällaiseen ratkaisuun. Toinen suurempi ongelma liittyi perheiden

perustamiseen. Jos kommuunin asukas esimerkiksi halusi avioitua jonkun kommuunin

ulkopuolella asuvan kanssa, oli hänen saatava lupa puolisonsa siirtymisestä kommuuniin

kaikilta kommuunin asukkailta. Jos kommuunikokous ei hyväksynyt uutta asukasta, joutui

aviopari elämään toisistaan erillään. Kommuunissakaan parit eivät periaatteessa saaneet asua

keskenään, vaan naiset ja miehet oli sijoitettu asumaan eri puolille kommuunia. Tästä

periaatteesta kuitenkin tingittiin usein.104 Paperilla toimineet teoriat ja kauniit ideaalit saivat

lopulta väistyä inhimillisten tarpeiden tieltä.

Ristiriitoja ideologian ihanteiden ja todellisuuden välillä nähtiin Komsomolin toiminnassa

muuallakin kuin kommuuneissa. Agitoitavien teemojen ja agitaattoreiden oma toiminta oli

useissa Komsomol-soluissa ristiriidoissa keskenään. Komsomolskaja Pravdan artikkeli

lokakuulta 1928 kertoi Moskovan Hamovnikin kaupunginosakomitean (raikom) agitprop-

osaston huoneesta, jossa ”julisteet toitottavat tuloksettomasti ’tupakointi kielletty!’.

Tupakansavuun meinaa läkähtyä”.105 Tupakoinnin vastustaminen liittyi uuden ihmisen

kurinalaisuuden vaatimuksiin. Tupakointia vastustamalla pyrittiin myös tehostamaan työtä,

mistä kertoivat neuvostotehtaiden seiniä koristaneiden julisteiden tiedot siitä, kuinka monta

työtuntia tehdas menetti vuodessa työläisten tupakkataukojen vuoksi.106

2.2. ”Alas lukutaidottomuus!”

”Jokainen lukutaitoinen opettakoon yhtä lukutaidotonta!”

”Onko sosialismi mahdollista lukutaidottomassa maassa? – Ei! Rakennammeko me työn
tasavallan? – Kyllä! Jotta rakentamista ei aloitettaisi turhaan, jotteivät romahtaisi metsän
kommuunit, on työskenneltävä niin, että jokainen maassa lukisi, jokainen maassa kirjoittaisi.
Lukutaito ei tule itsestään. Jokainen lukutaitoisen, sinun, sinun on otettava asiaksesi
lukutaidottomuuden ja pimeyden likvidoiminen!” (V. Majakovski)107

104 Kommuna molodeži 1929, 22–25, 41–45.
105 Komsomolskaja Pravda 23.10.1928, 4, ”Velikii pohod Komsomola”.
106 Mehnert 1932, Die Jugend in Sowjet-Russland, 248.
107 Komsomolskaja Pravda 2.10.1930, 4.
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Tämä neuvostorunoilija Vladimir Majakovskin runossaan esittämä näkemys lukutaidon

merkityksestä yhteiskunnan rakentamisessa oli yksi Komsomolin kulttuurikampanjan

lähtökohdista lukutaidon edistämisessä. Alun perin Leninin kynästä lähteneen ajatuksen

mukaan lukutaidottoman oli mahdotonta osallistua poliittiseen elämän, opiskeluun ja ennen

kaikkea taisteluun luokkavihollista vastaan. Lukutaidoton henkilö oli automaattisesti jäävä

politiikan ulkopuolelle ja siksi kansaa oli opetettava lukemaan.108

Lukutaidottomuus oli yksi suurimmista neuvostomaan takapajuisuuteen ja uuden kulttuurin

luomiseen liittyneistä ongelmista, ja se oli myös Komsomolin 8. edustajakokouksessa

määritelty kulttuurivallankumouksen tärkeimmäksi tehtäväksi. Lukutaidottomuuden

poistamiseksi kokous esitti järjestettäväksi kampanjoita komsomolilaisten innostamiseksi

opiskelemaan korkeakouluihin ja osallistumaan lukutaidon opetukseen lukutaidon opetukseen

luodun verkoston lukutaitokouluissa (likpunkt).109

Lukutaidottomuuden likvidointia käsitelleessä lehtisessä vuodelta 1929 asetettiin tavoitteeksi

poistaa lukutaidottomuus vuoden 1930 toukokuun alkuun mennessä kaikkien

teollisuustyöntekijöiden, Komsomolin jäsenten ja alle 16-vuotiaiden keskuudessa.

Maaseudulla tavoitteet olivat hiukan lievemmät: kolhoosien jäsenten ja sovhoosien työläisten

sekä köyhien talonpoikien lukutaito-opetukseen annettiin aikaa kaksi vuotta,

lukutaidottomuuden täydellisestä poistamisesta ei maaseudun yhteydessä puhuttu.110

Lukutaitokampanjoita oli järjestetty jo NEP:n aikana, mutta suuri osa kansasta oli edelleen

lukutaidotonta vielä ensimmäisen viisivuotissuunnitelman alkaessa.111 Komsomolskaja

Pravdan mukaan Neuvostoliitossa oli vuonna 1928 yli 20 miljoonaa ihmistä, jotka eivät

osanneet lukea, ja Komsomolissakin112 lukutaidottomia oli yli 100 000. Komsomolin 8.

edustajakokous asettikin tehtäväksi Komsomol-järjestöille tehostaa luku- ja kirjoitustaidon

opetusta jäsenistön keskuudessa vetoamalla lukutaitoisiin Komsomolin jäseniin: ”jokaisen

lukutaitoisen komsomolilaisen on etsittävä yksi lukutaidoton ja opetettava häntä”.113

108 Borzov 1929, 4–5, 24.
109 VIII Vsesojuznyi sjezd VLKSM 5–10 maja 1928, 561–562, 569, 582, 592.
110 Borzov 1929, 16.
111Ylikangas 2004, 57; Komsomolskaja Pravda 6.7.1928, 1, pääkirjoitus, ”Bremja ne terpit”.
112 Komsomolin jäsenmäärä vuonna 1928 oli 1 960 000. Sen jäsenistöstä siis n. 5 prosenttia oli lukutaidottomia.
Tarkemmin jäsenmääristä ks. liite 1.
113 Komsomolskaja Pravda 6.7.1928, 1, pääkirjoitus, ”Bremja ne terpit”.
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Komsomolissa naisten lukutaidottomuutta pidettiin erityisesti ongelmana. Vuonna 1929

ilmestynyt lukutaidottomuutta käsitellyt lehtinen kertoi eräästä tekstiilitehtaasta, jossa naiset

eivät olleet halukkaita oppimaan lukemaan. Syiksi he yleensä esittivät naimisiin menon.

Lehtisessä korostettiin, ettei tällaista mielialaa suvaittu, vaan näihin niskuroiviin

komsomolilaisiin oli kiinnitettävä erityistä huomiota: ”jos vakuuttelu ei auta, silloin on

asetettava kysymys, voivatko he ylipäänsä jatkaa Komsomolin riveissä”. Tärkeintä työ oli

työläisnuorison ja erityisesti Komsomolin jäsenten keskuudessa, mutta puolueeseen

kuulumatonta nuorisoa eikä intelligentsijaa saanut myöskään unohtaa. Lukutaidottomuuden

poistaminen ulotettiin myös pioneereihin, jotka koulujen, lastentarhojen, perheen ja lapsille

järjestettyjen lukutaitopisteiden kautta saattoivat osaltaan vaikuttaa lukutaidon leviämiseen.114

Komsomolilaisten lukutaidottomuutta parodioitiin Krokodilissa pilakuvalla, jossa lukutaito-

opetukseen nimitettyä ”testataan” ennen lukutaidon opettajaksi hyväksymistä.115

”Teidät on nimitetty lukutaidottomuuden
likvidaattoriksi. Täyttäkää lomake. Ikä?
Oletteko lukutaitoinen?”Lähde:
Krokodil, nro 3, 1929, 9.

114 Borzov 1929, 19–20.
115 Krokodil, nro 3, 1929, 9.
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Komsomolilaisten tehtävänä varsinaisen lukutaidon opettamisen rinnalla oli osallistuminen

lukutaitokouluverkon rakentamiseen. Lukutaidottomuuden kitkemiseksi eri puolille maata

perustettiin lukutaitokouluja, ja niihin mobilisoitiin Komsomolin riveistä sopivaa väkeä, jolla

oli tarpeeksi kokemusta vastaavasta työstä, yleensä teknillisistä oppilaitoksista (tehnikum)

valmistuneita opiskelijoita. Pelkkä lukutaidon opettaminen ei kuitenkaan riittänyt, vaan

lukutaitotyöntekijöiden tuli osata luku- ja kirjoitustaidon opettamisen ohella kertoa

opetettaville opetuksen lomassa tärkeistä yhteiskunnallisista asioista, kuten kollektivisoinnista

ja maaseudun uudelleen järjestämisestä. Tärkein lukutaito-opetuksen kohderyhmä oli

maataloustyöläiset ja köyhät talonpojat. Työhön osallistuminen oli vapaaehtoista, mutta hyvin

sitovaa. Kaikki kampanjaan osallistuneita komsomolilaisia vaadittiin sitoutumaan työhön

automaattisesti vähintään kahdeksi vuodeksi.116

Myös lehdistö eri puolilla maata osallistui lukutaidon edistämiseen järjestämällä kampanjoita

lukutaitotyöstä. Kampanjoista keskusteltiin Komsomol-soluissa ja järjestöissä, työläisten

kokouksissa tehtailla ja kaupunki- ja kyläneuvostojen kokouksissa. Näiden keskustelujen

avulla pyrittiin värväämään vapaaehtoisia mukaan kampanjoihin. Lukutaidottomien määrän

kartoittamiseksi organisoitiin erillisiä ryhmiä, jotka kiersivät kaupungeissa ja kylissä

etsimässä ja luetteloimassa lukutaidottomia sekä agitoimassa heille lukutaidon

välttämättömyydestä. Lukutaidottomuuden poistamisjoukkoihin kuului organisaattoreita,

lukutaidon opettajia (likvidaattoreita eli sananmukaisesti lukutaidottomuuden poistajia),

metodisteja ja poliittisia valistajia.117

Kampanjan alulle panon lisäksi komsomolilaiset keräsivät rahaa kampanjoita varten muun

muassa vapaaehtoisten lauantaitöiden (subbotnik) avulla ja etsivät tiloja lukutaito-

opetukseen.118 Palkkioksi työstään komsomolilainen sai merkinnän jäsenkirjaansa jokaisesta

opettamastaan henkilöstä, jonka hän oli ”pelastanut lukutaidottomuudelta”. Komsomol-

järjestölle merkintä taas kertoi tietyn komsomolilaisen aktiivisuudesta lukutaito-

opetuksessa.119 Komsomolin ohella lukutaidon edistämiseen osallistui myös erityisesti

lukutaidon poistamista varten kehitetty, vuonna 1923 perustettu vapaaehtoisjärjestö, Alas

lukutaidottomuus (Obštšestvo Doloi Negramotnosti, ODN).120

116 Komsomolskaja Pravda 17.6.1928, 1, pääkirjoitus, ”Pervaja mobilizatsija na kulturnyi front”.
117 Borzov 1929, 14–15.
118 Borzov 1929, 10–11.
119 Istoria VLKSM i Vsesojuznoi pionerskoi organizatsii imeni Lenina 1983, 154.
120 Kenez 1985, 154.
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Agitaatiota ja propagandaa tarvittiin lukutaitokampanjan yhteydessä komsomolilaisten

innostamiseen lukutaidon opetustyöhön, mutta toisaalta myös heidän asenteisiinsa haluttiin

vaikuttaa. Lukutaitoa, koulutusta eikä uutta elämäntapaa nähty työläisnuorten keskuudessa

automaattisesti myönteisenä ja tavoiteltuna asiana. Työläisperhelähtökohdat vaikuttivat usein

nuoren uravalintaan siten, että työ oli usein todennäköisempi vaihtoehto kuin opiskelu.

Kielteinen asenne koulun käyntiin ja kollektiiviseen ajattelutapaan näkyy esimerkiksi Anton

Makarenkon ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikaan sijoittuvassa vuonna 1938

ilmestyneessä romaanissa Liput torneissa, jossa uuden elämäntavan ja kasvatuksen ongelmia

käsitellään työläistaustaisten, koulua välttelevien nuorukaisten tarinan muodossa.121

Lukutaito-opetuksen metodit

Lukutaidon opetuksessa käytetyt keinot vaihtelivat. Lukutaidottomille järjestettiin kursseja,

mutta komsomolilaiset, yksin tai ryhmissä, kulkivat myös opettamassa lukutaidottomia näiden

omissa asunnoissaan. Kursseille lukutaidottomia maaniteltiin muun muassa ilmaisilla

raitiovaunu- ja elokuvalipuilla.122 Komsomolilaiset käyttivät tätä keppi- ja

porkkanamenetelmää lukutaidon opettamisessa myös maaseudulla. Tämä ilmenee esimerkiksi

Komsomolskaja Pravdan raportista, joka tammikuussa 1929 uutisoi Komsomolin

kulttuurikampanjan saavutuksista ja uusista metodeista, joita lukutaito-opetuksessa oli otettu

käyttöön. Lukutaidon oppineet maalaiset oli esimerkiksi päästetty palkkioksi opiskelusta

jonojen ohi kaupassa, tai heille oli järjestetty yhteisostoksina ruoanhankintaa sekä perustettu

terveydenhuoltopisteitä.123

Keväällä 1930 Komsomolskaja Pravdassa esiteltiin uutta metodia lukutaidon opetuksessa.

Jeletskin piirikunnassa oli kokeiltu menestyksekkäästi ns. julisteaapista (plakatnyi bukvar),

jonka periaatteena oli opettaa kirjainten ja kuvien avulla ensin kirjaimia ja sen jälkeen

vähitellen sanoja. Menetelmän kehuttiin olleen tehokas: sitä käyttäneet laskivat saaneensa

70 % opetetuista oppimaan luku- ja kirjoitustaidon. Sisällöltään opetus oli liittynyt

talonpojille Komsomolskaja Pravdan mukaan läheisiin poliittisiin teemoihin, kuten

kolhooseihin ja kulakkeihin. Yleisestikin opetuksessa pyrittiin heijastelemaan poliittisia

121 Ks. Makarenko 1958 (1938), Liput torneissa, passim.
122 Komsomolskaja Pravda 3.10.1928, 4; Komsomolskaja Pravda 2.9.1928, 5, ”Tšekisty naših dnei”, P. Maiski.
123 Komsomolskaja Pravda 25.1.1929, 4, ”Pervye dostiženija kultpohoda”.
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kysymyksiä ja käyttämään aiempien kampanjoiden tuttuja teemoja ja iskulauseita.124

Lukutaidottomuuden poistamisen poliittinen luonne näkyi myös siinä, että lukutaidottomuus

jaettiin kolmeen kategoriaan. Täysin lukutaidottomien lisäksi käytettiin termejä heikosti

lukutaitoinen ja poliittisesti lukutaidoton.125 Lukutaidottomuuden likvidoinnilla ei siis pyritty

vain sivistämään kansaa, vaan myös herättelemään heidän luokkatietoisuuttaan opetuksen

poliittisen sisällön avulla.

Komsomolin keskuskomitean asettamista tavoitteista huolimatta kaikilla komsomolilaisilla ei

riittänyt aikaa tai kykyjä lukutaidon opettamiseen. N. Krupskaja ehdottikin 2.9.1928

ilmestyneen Komsomolskaja Pravdan artikkelissa vaihtoehtoista toimintatapaa. Jos

opettaminen ei syystä tai toisesta ollut mahdollista, oli saattoi komsomolilainen avustaa

lukutaidotonta järjestämällä hänelle opetusta muuta kautta ja huolehtimalla hänelle tarvittavat

opetustarvikkeet, vihkot, kynät ja kirjat. ”Jokaisen kommunistin, komsomolilaisen ja

pioneerin tulisi voida kertoa: ’Pjotr Petrovitš oli lukutaidoton, minä avustin häntä ja nyt hän

on lukutaitoinen. Hänen osoitteensa on tämä ja tämä, voitte tarkistaa asian.”126

Paperilla hienojen suunnitelmien toteutuminen ontui usein käytännössä. Tunnolliset

komsomolilaiset noudattivat saamiaan ohjeita, mutta joutuivat joskus pettymään työssään.

Komsomolskaja Pravdassa julkaistu, tuntemattomaksi jääneen henkilön kirje paljastaa,

minkälaisia vaikeuksia lukutaidottomuuden kitkemiseen saattoi liittyä, ja kuinka tällaiseen

valistamiseen kansan keskuudessa ylipäänsä suhtauduttiin. Tuntematon henkilö Rostovista

kirjoitti Komsomolskaja Pravdaan vedoten Krupskajan antamiin neuvoihin

lukutaidottomuuden edistämiseksi. Hän kertoi alkaneensa avustaa erästä lukutaidotonta

rahallisesti, mutta työn epäonnistuneen, koska tämä ei halunnut opiskella.

”Tiesin koulun, johon hän olisi voinut mennä ja jossa hän olisi saanut kaiken tarvitsemansa
opetuksen, vieläpä hyvän opetuksen. Hänet olisi tarvinnut herättää poistamaan oma
lukutaidottomuutensa. Oli hyvin harmillista, että hän kieltäytyi opetuksesta. Tämä lukutaidoton
oli kuorma-autonkuljettaja, vaatimaton käytökseltään, hyväntahtoinen ja seurallinen. Hänestä
olisi saanut koulutettua hyvän yhteiskunnan jäsenen. Kieltäytyessään opetuksesta ja totesi, ettei
opiskelisi koskaan. ’Miksi opiskella, en minä kuitenkaan oppisi’.”127

124 Komsomolskaja Pravda 14.11.1930, 3, ”U každoi steny, u každogo stolba – likpunkt”, E. Gentsovski.
125 Komsomolskaja Pravda 3.11.1928, 3, ”Vsesojuznyi kultpohod”.
126 Komsomolskaja Pravda 2.9.1928, 5, ”Delo Buhbindera”, Lev Rimski.
127 Ibid.
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Tuntematon avustaja ei kuitenkaan lannistunut, vaan maanitteli työläistä uudelleen ja

uudelleen aloittamaan opiskelun. Lopulta hän saikin työläisen opiskelemaan, mutta vastaan

tuli uusia haasteita. Työläisen vaimo ei nimittäin uskonut miehensä käyvän koulua iltaisin,

vaan luuli hänen käyvän vieraissa. Kertomus päättyi kuitenkin onnellisesti. Työläinen innostui

opiskelusta tosissaan, hänestä tuli hyvä oppilas ja vaimokin lopulta uskoi totuuden hänen

toimistaan.128

Helpompiakin tapauksia toki oli. Samassa lehdessä edellisen kertomuksen kanssa julkaistiin

maalaisnaisen tarina, joka varmasti oli, olipa hän kirjoittanut tarinansa itse tai ei, ideaalinen

malliesimerkki lukutaidon oppimisen myönteisistä vaikutuksista.

”Minä, Pelagija Dmitrevna Sazonova, synnyin 1888. Isäni oli köyhälistötalonpoika. Hän oli
paimen ja hoiti karjaa. Hänet tapettiin. Isä oli paha juopottelija, käytti aina rahani juomiseen.
Sitten menin naimisiin. Olin naimisissa 8 vuotta ja sain kolme lasta. Vanhin on jo 21 ja
keskimmäinen 15. He ovat molemmat komsomolilaisia. Nuorin on 12-vuotias ja pioneeri.
Keskimmäinen ja nuorin käyvät koulua. Rakkaat toverit, olen kirjoittanut elämäkertani. Itse
minä työskentelen aina yhteiskunnallisissa tehtävissä, osallistun delegaatioihin ja kirjoitan
huomioita ”Hliborobka”-lehteen. Kiitän neuvostovaltaa siitä, että se aukaisi silmäni. Minusta
tuli lukutaitoinen, kirjoitan, luen ja autan köyhiä talonpoikia.” Blagodarnoje raion, Stavropolin
alue.129

Lukutaidon opetuksella oli merkitystä työläisten oman elämän kannalta, mutta se oli tärkeää

myös ideologian leviämisen kannalta. Bolševikkien tavoitteena oli saada kansa lukemaan

oikeanlaista kirjallisuutta, ja sen vuoksi puolue osallistui kirjallisuuden tuottamiseen sekä

edistämällä ”oikeanlaisen” kirjallisuuden syntymistä ja leviämistä markkinoille että

sensuroimalla kansalle haitallista kirjallisuutta suojellakseen ”tavallista ihmistä vierailta,

kiihottavilta ja vastavallankumouksellisilta ajatuksilta”.130

Puolueen panostuksista huolimatta ”oikeanlaisen” lukemisen löytäminen ei ollut kuitenkaan

mikään itsestäänselvyys. Yksi lukutaito-opetuksen suurimmista ongelmista oli nimittäin

kirjapula. Komsomolilaiset valittelivat usein Komsomolskaja Pravdan palstoilla, ettei heillä

ollut tarpeeksi kirjallisuutta jaettavaksi lukutaidottomille. Erityisen hankala tilanne oli niiden

ihmisten kohdalla, jotka jo osasivat lukemisen perusteet. Näille auttavan lukutaidon omaaville

ei ollut tarjolla helppolukuista kirjallisuutta, jonka avulla lukutaito olisi ollut vaivattomasti

kehitettävissä. ”Ihmiset oppivat kyllä aakkoset ja lukutaidon, mutta unohtavat sen, koska

128 Komsomolskaja Pravda 2.9.1928, 5, ”Delo Buhbindera”, Lev Rimski.
129 Komsomolskaja Pravda 2.9.1928, 5, ”Tšekisty naših dnei”, P. Maiski.
130 Ylikangas 2004, 57, 87.
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heillä ei ole oikeanlaista kirjallisuutta.”131 Oletettavasti huoli kohdistui myös siihen, ettei

aatteellista, helppolukuista kirjallisuutta ollut tarpeeksi, jos sitä oli ollenkaan.

Kulttuurikampanjan päätös

Komsomolin vuoden 1928 kulttuurikampanjan oli alun perin tarkoitus päättyä marraskuun

alkuun, mutta Komsomolin keskuskomitean päätöksellä kulttuurikampanjaa jatkettiin vielä

joulukuun alkuun asti. Kampanjan jatkamista ei perusteltu millään tavoin. Ilmoituksen

lopussa kehotettiin kuitenkin keskittymään kampanjoinnissa muillekin kampanjan alueille

kuin lukutaidottomuuden kehittämiseen ja muistutettiin siitä, että kampanjan loputtua sen

teemojen edistämisen tuli jatkua arkielämässä.132 Kampanjan jatkaminen määräajan jälkeen

saattaa kertoa siitä, ettei kampanjan tavoitteita ollut saavutettu. Toisaalta kulttuurikampanjaa

voitiin jatkaa myös sen vuoksi, että kentällä oli vielä joukkoja eikä heidän toimintaansa saatu

loppumaan.

Kulttuurikampanjan tuloksia ruodittiin Komsomolskaja Pravdassa 25.1.1929. Kirjoittajan

mukaan kampanjaa ei ymmärretty kaikissa Komsomol-järjestöissä aivan niin kuin oli ollut

tarkoitus. Osa järjestöistä oli jäänyt odottamaan ohjeistusta paikallistasolta ja osa taas oli

toiminut omien ohjeidensa mukaan ja oli unohtanut varsinaiset käytännön asiat, joita

kampanjassa oli ajatuksena toteuttaa.133 Koko yleisliittolaisen Komsomolin kattavan

kampanjan järjestäminen tuntui olleen vaikea tehtävä ja Komsomolin kampanjointi melko

hajanaista.

Jotkin solut tai järjestöt olivat ryhtyneet toteuttamaan kulttuurivallankumousta ennen yhteistä

kampanjan aloitusta, kun taas toisaalla komsomolilaiset olivat olleet passiivisia eivätkä

välttämättä osallistuneet ollenkaan taisteluun uuden elämäntavan puolesta, tai olivat

valikoineet, mihin sen yksittäisiin tehtäviin he ottivat osaa. Artikkelin mukaan osanotto

lukutaidon edistämiskampanjaan oli ollut hyvin aktiivista, mutta alkoholinvastainen työ oli

ollut heikkoa. Mukana oli ollut ODN ja alkoholin vastainen yhdistys (Antialkogolnoje

obštšestvo).134 Kritiikistä huolimatta artikkelin loppu toteaa, että vaikka tulosten ja

131 Komsomolskaja Pravda 3.11.1928, 3, ”Vsesojuznyi kultpohod”.
132 Komsomolskaja Pravda 23.10.1928, 4, ”Velikii pohod Komsomola”.
133 Komsomolskaja Pravda 25.1.1929, 4, ”Pervye dostiženija kultpohoda”.
134 Ibid.
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kampanjaan osallistujien määrän laskeminen oli ollut vaikeaa, oli kulttuurikampanja tuonut

valtavaa edistystä ja saanut mukaansa satojatuhansia osallistujia.135

2.3 ”Poistakaa edistyksen estäjät!”

Uskonnollisista pyhistä sosialistisiin juhliin

Uskonnonvastainen agitaatio ja propaganda kuuluivat myös osaltaan uuden ihmisen ja uuden

elämäntavan luomiseen, vaikkei niitä liitettykään kulttuurivallankumoukseen yhtä selkeästi

kuin lukutaito-opetusta. Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana uskonnonvastaista työtä

tehtiin kiivaimmillaan vuosina 1928–1929. Uskonnonvastaista agitaatiota ja propagandaa ei

järjestetty kampanjoina, vaan ne painottuivat perinteisten uskonnollisten juhlien, pääsiäisen ja

joulun pyhinä järjestettyyn uskonnon vastustamiseen ja korvaavien tapahtumien

järjestämiseen.

Komsomolin uskonnonvastainen toiminta oli alkanut jo 1920-luvulla kampanjoilla uskontoa

vastaan. Kirkon ja uskonnon vastustaminen perustui ajatukseen siitä, että uskonto sumensi

ajattelua samalla tavalla kuin alkoholi ja esti ihmisiä näkemästä maailmaa selkeästi.136

Suoranaisen uskonnon vastustamisen lisäksi uskonnon vaikutusta pyrittiin heikentämään

korvaamalla perinteisiä kirkollisia juhlia erilaisilla karnevaali-tyyppisillä tapahtumilla.

Komsomolilaisten jouluksi ja pääsiäiseksi nimetyissä tapahtumissa komsomolilaiset marssivat

pitkin katuja kantaen suuria, eri uskontojen profeettoja ja papistoa esittäviä nukkeja, jotka

kulkueiden päätteeksi poltettiin kokoissa. Nuorisoliittolaisten karnevaalikulkueet olivat alku

uusien uskontoa korvaavien rituaalien luomiselle. Muita perinteisiä, kommunistisilla

vastineilla korvattuja juhlia olivat esimerkiksi häät ja hautajaiset, joita vietettiin

kommunistiseen tapaan Leninin kuvien kera, punaisine liinoineen ja aatteellisine

lupauksineen. Kristillisten juhlapäivien tilalle tulivat vallankumouksen muistopäivät.137

Komsomolilaiset käyttivät eniten voimiaan pääsiäisenä tapahtuneeseen uskonnonvastaiseen

propagandaan ja agitaatioon, sillä pääsiäinen oli ortodoksien tärkein uskonnollinen juhlapäivä.

Pääsiäisen juhlapyhien aikaan Komsomol-järjestöt järjestivät kaupungeissa uskonnollisen

135 Komsomolskaja Pravda 25.1.1929, 4, ”Pervye dostiženija kultpohoda”.
136 Sinovjev 1926, Mikä on kommunistinen nuorisoliitto ja mikä sen tulee olla, 26–28; Gorsuch 2000, 70–71.
137 Brovkin 1998, Russia after Lenin. Politics, Culture, Society, 1921–1929, 86, 96; Kivinen 1998, Sosiologia ja
Venäjä, 207–208.
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juhlinnan tilalle monipuolisesti toimintaa nuorille. Useat teatterit ja museot olivat auki pyhien

aikana ja elokuvateatterit tarjosivat katseltavaa, jota komsomolilaiset pitivät perinteistä

uskontohömpötystä parempana. Muun muassa iskulauseella ”klubien oli voitettava kirkko”

työläis- ja talonpoikaisnuoria kehotettiin viettämään pääsiäistä toisin.138 Komsomolin

organisoiman vaihtoehtoisen toiminnan tarkoituksena oli paitsi taistella uskontoa ja sen

vaikutusta vastaan, myös saada omia aatteita levitettyä nuorison keskuuteen.

Myös 1920-luvun puolivälin karnevaali-tyyppiset juhlat jatkuivat kulttuurivallankumouksen

aikana. Pääsiäisenä komsomolilaiset järjestivät katukarnevaaleja muiden kulttuuritapahtumien

ohella. Karnevaaleissa kuljettiin pääsiäiskulkueen tapaan pitkin katuja, mutta ristien ja

muiden uskonnollisten symbolien sijasta komsomolilaiset kantoivat kirkon pyhimyksiä ja

pappeja pilkkaavia pilakuvia ja julisteita.139

”Uskonnollisten juhlien hautajaiset”. Mielenosoitus uskontoa
vastaan Moskovan punaisella torilla marraskuussa 1929.
Lähde: Valokuva nro 287. Agitatsionno-massovoje iskusstvo
1984.

Komsomolskaja Pravda julkaisi ahkerasti juttuja uskonnon haitallisista vaikutuksista ja yritti

innostaa nuorisoa valitsemaan uskonnon sijasta bolševikkien ideologian. Tavallisten

artikkeleiden ja uutisten rinnalla Komsomolskaja Pravda propagoi 8.5.1929 pääsiäisyön

138 Komsomolskaja Pravda 10.4.1928, 3, ”Klassovyi vrag s krestom i molitvoi”, M. Putilovski.
139 Valokuvat nro 285–287. Agitatsionno-massovoje iskusstvo 1984.
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tapahtumista Moskovassa pienoiskertomuksen muodossa. Kertomuksessa uskonto ja kulttuuri

ottivat mittaa toisistaan. Kirkot olivat auki ympäri kaupunkia, kulttuuritarjonnasta taas

vastasivat elokuvateatterit, uskonnonvastaiset iltamat ja monenlaiset katutapahtumat

raketeista karnevaaleihin. Kirkoissa ei kirjoittajan mukaan ollut juuri nuorisoa, sen sijaan

kaduilla heitä oli paljon. Kertomuksen lopussa kulttuurin todettiin voittaneen

kaksinkamppailun.140

Joulu oli pääsiäisen rinnalla uskonnonvastaisen rintaman kiireisimpiä aikoja, vaikka

kirjoittelua olikin pääsiäiseen verrattuna selvästi vähemmän. Uskonnollisena juhlapyhänä se

oli perinteisesti ollut vapaapäivä. Bolševikit vastustivat joulun viettoa siirtämällä

juhlimisajankohdan vuoden vaihteeseen. Vuonna 1928 Komsomolskaja Pravdassakin

muistutettiin, että jouluna tuli työskennellä: lomat kuuluivat vasta uuden vuoden aikaan.141

Juhlinnan ajankohdan siirtäminen ei kuitenkaan ollut riittävä ratkaisu, sillä joulun viettoon

liittyi muitakin ongelmia kuin sen uskonnollinen luonne. Joulua vietettiin uskovaisten

keskuudessa eri aikoina. Osa juhli sitä uuden kalenterin142 mukaisesti 25.–26.12., mutta osa

uskovaisista käytti juhlapyhien ajoittamisessa edelleen vanhaa, tsaarin aikana käytössä ollutta

kalenteria ja juhli joulua näin uuden kalenterin mukaan vasta 7.–8.1. Komsomolskaja

Pravdassa komsomolilaisia kehotettiinkin jatkamaan uskonnonvastaista työtä myös vuoden

vaihteen tienoilla.143 Vanhan kalenterin mukaisen joulun aikana järjestettiin elokuvanäytöksiä

ja klubit pidettiin auki. Teattereissa pyöri näytöksiä ja lisäksi järjestettiin kaikenlaista

vapaaehtoista toimintaa.144

Vaihtoehtoisen tai korvaavan toiminnan ohella vallankumouksellisilla juhlapäivillä pyrittiin

horjuttamaan uskonnon asemaa. Näiden uusien kalenteriin merkittyjen päivien avulla

taisteltiin uskontoa vastaan, mutta ne olivat samalla myös uudenlaisen kulttuurin

levitystilaisuuksia ja sen tuotteita. Tärkeimmät bolševikkien juhlapäivistä Komsomolskaja

Pravdan sivuilla ensimmäisen viisivuotiskauden aikana olivat perinteinen työläisten juhla eli

vappu 1.5. lokakuun vallankumouksen vuosipäivä 7.11. (vanhan kalenterin mukaan 25.10),

Leninin kuolinpäivä 21.1. ja kansainvälinen nuorison päivä syyskuun alussa.145

140 Komsomolskaja Pravda 8.5.1929, 4, ”Boi religii s kulturoi”, A. Trugmanov; G. K. Iv.
141 Komsomolskaja Pravda 20.12.1928, 4, ”Protiv religioznyh prazdnikov”.
142 Venäjällä käytettiin tsaarin aikana juliaanista kalenteria, josta siirryttiin muun Euroopan käyttämään
gregoriaaniseen kalenteriin vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen.
143 Komsomolskaja Pravda 1.1.1929, 1, ”Ne oslabit antireligioznoi raboty”.
144 Komsomolskaja Pravda 8.1.1929, 4, ”B notš pod ’staroje poždestvo’”.
145 Ks. esim. Komsomolskaja Pravda 1.5.1928, 2.9.1928, 7.–8.11.1928, 21.1.1929.
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Kansainvälinen nuorison päivä, josta käytettiin yleisesti lyhennettä MjuD (Meždunarodnyi

junošeski den), oli syntynyt II kansainvälisessä nuorisokonferenssissa Bernissä syyskuussa

1915. Tuolloin oli päätetty järjestää vuosittain päivä vallankumouksellisen nuorison

solidaarisuudelle imperialismia ja sotaa vastaan.146 Kansainvälinen nuorison päivä näkyi

Komsomolskaja Pravdan ja Pravdan sivuilla kuvina nuorista Komsomol-sankareista ja

näyttävistä paraateista ja kulkueista.

Viralliset juhlapäivät olivat tärkeitä tapahtumia myös Komsomolissa ja niihin

valmistauduttiin huolella. Komsomolskaja Pravda julkaisi hyvissä ajoin ennen juhlapäiviä

valmiita iskulauselistoja ja ohjeita mielenosoituksissa ja paraateissa käyttäytymiseen.

Esimerkiksi vuoden 1928 vapun iskulauseiksi komsomolilaisille tarjottiin seuraavia

vaihtoehtoja:

Kaikki työläisnuoret – liittykää Komsomolin riveihin!
Eläköön KIM – koko maailman työläisnuorison johtaja!
Komsomolilaisten – sekä työläis- että talonpoikaisnuorten – tulee olla ensimmäisiä taistelijoita
lukutaidon ja sivistyneen elämän puolesta!
Pioneerit, lokakuun lapset, olkaa valmiita astumaan proletaarisen työn armeijan riveihin!”147

Vaikka uusilla juhlapäivillä, kulkueilla ja mielenosoituksilla pyrittiin nimenomaan

vastustamaan uskontoa, niissä usein säilyi uskonnollisten rituaalien piirteitä ja muotoja. Karen

Petronen mukaan bolševikkien paraatit ja mielenosoitukset olivat muodoltaan lähellä

uskonnollisia kulkueita: kirkonmiesten ja pyhimysten kuvien sijaan niissä kannettiin johtajien

kuvia. Vallankumoukselliset juhlat, kulkueet ja mielenosoitukset olivat tapa vahvistaa valtaa,

mutta toisaalta myös tapa luoda uutta ihmistä ja kulttuuria.148 Petronen mukaan poliittisia

protestimielenosoituksia ei enää juuri esiintynyt, vaikkeivät ne kokonaan lakanneetkaan.

Mielenosoitusten päätehtäväksi muotoutui 1917 vallankumouksen jälkeen eräänlainen

proletariaatin vallanjuhliminen ja vallanpitäjien aseman korostaminen.149 Aikalaislähteessä

mielenosoitus määriteltiin massatapahtumien yhdistelmäksi, joka koostui

agitaatiotilaisuuksista, agitaatiokokoontumisista, paraateista sekä ”tavallisista”

mielenosoituksista.150

146 Komsomolskaja Pravda 29.8.1932, 2, “Tšto takoje MjuD?”.
147 Komsomolskaja Pravda 26.4.1928, 2, “Lozungi VLKSM k 1-mu maja”, sekretar TsK VLKSM Grigorjev.
148 Petrone 2000, Life has become more Joyous, Comrades. Celebrations in the Time of Stalin, 12, 25.
149 Petrone 2000, 24.
150 Iz ukazanii Tsentralnogo oblastnogo štaba pri Moskovskom oblatsnom ispolkome po provedeniju XIII
godovštšiny Oktjabrja. Agitatsionna-massovoje iskusstvo 1984, 193.
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Bolševikkien projektin uskoutuneimpia kannattajina on pidetty lapsia ja nuorisoa, jotka

uskoivat vallankumoukseen ja kommunistiseen tulevaisuuteen.151 Vaikkei aikaa

Komsomolissa tai pioneereissa aina muisteltukaan myöhemmin kovin myönteisessä hengessä,

paraatit ja mielenosoitukset kuvattiin silti usein jännittävinä ja hyvin myönteisinä koettuina

tapahtumina. Näin eräs pioneeri kuvaa omaa kokemustaan ensimmäisestä vappumarssistaan:

”Vuonna 1929 otin ensimmäistä kertaa osaa vapun päivän mielenosoitukseen. Marssiessamme
ensimmäisessä rivissä heti soittokunnan ja sen auringossa kiiltävien kiillotettujen messinkien
takana me pienet pojat olimme hämmästyneitä siitä ajatuksesta, että meidän oli annettu
osallistua tähän useita tunteja kestävään marssiin pitkin Kreštštkaa.”152

Pioneerit vappumarssilla Leningradissa
1929. Lähde: Vsesojuznyi Leninskii
Kommunistitšeskii Sojuz Molodeži –
stranitsy fotoletopisi 1978, teoksessa ei
sivunumerointia.

Jumalattomien liittoa käsittelevässä tutkimuksessaan Daniel Peris on tullut siihen

johtopäätökseen, että uskonnonvastainen propaganda hyökkäsi harvoin itse uskoa tai sen

sisältöä vastaan.153 Näin oli asian laita myös Komsomolin uskonnonvastaisessa työssä.

Komsomolskaja Pravdan artikkeleissa ja kirjoituksissa kehotettiin sulkemaan kirkkoja,

hävittämään ikoneja ja vainoamaan pappeja, mutta niissä ei koskaan kirjoitettu siitä, miksi itse

151 Shlapentokh 2001, 128, 130, 132, 133.
152 Krasovsky 1959, “Early Years”, 130. Krasovskyn tavoin suurin osa Soviet Youth – Twelve Komsomol
Histories -kirjan kirjoittajista oli länteen emigroituneita henkilöitä, ja he muistelevat Komsomol-aikaansa melko
kriittiseen sävyyn. Kritiikin kohteena on kuitenkin yleensä järjestelmä ja vallanpitäjät, ei itse nuorisoliiton
toiminta ja ideologia.
153 Peris 1998, Storming the Heavens. The Soviet League of the Militant Godless, 93.
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usko tai uskonto olisi ollut paha tai miksi sitä vastaan oli taisteltava. Perusteluiksi

uskonnonvastaiselle propagandalle esitettiin yleensä luokkasotaa ja uskonnon haitallisia

vaikutuksia työläisille Marxin ja Engelsin tekstejä mukaillen. Myös Arto Luukkanen on

väitöskirjassaan osoittanut, että puolueen uskontopolitiikkaan vaikuttivat enemmän poliittiset

kuin uskonnon sisältöön liittyneet ideologiset tekijät154.

Sen lisäksi, että uskonnonvastaisella agitaatiolla ja propagandalla pyrittiin vähentämään

kirkon vaikutusta, edistämään uusia arvoja ja luomaan proletaarista kulttuuria, Komsomolin

uskonnonvastaisen agitaation ja propagandan kiihtymiseen 1920-luvun lopulla vaikutti myös

uskonnollisten nuorisojärjestöjen jäsenmäärien kasvu 1920-luvun loppupuolella.

Uskonnollisten nuorisojärjestöjen yhteen laskettu jäsenmäärä ylitti vuonna 1928 Komsomolin

jäsenmäärän, mikä huolestutti sekä puolueen että Komsomolin johtoa. Uskonnolliset lahkot

organisoivat toimintaa nuorisolle, mikä nähtiin suurena uhkana Komsomolin toiminnan

kannalta.155

Komsomol riidoissa Jumalattomien liiton kanssa

Komsomol ei ollut ainoa toimija uskonnonvastaisella rintamalla. Uskonnonvastaista työtä

tekivät myös muut vapaaehtoisjärjestöt, kuten 1925 perustettu Jumalattomien liitto (Sojuz

Bezbožnikov)156. Jumalattomien liitto oli nimellisesti itsenäinen, mutta käytännössä

bolševikkien johdolla toiminut järjestö, jonka tehtävänä oli uskonnonvastaisen propagandan

levittäminen. Jumalattomien liiton ohella muutkin joukkojärjestöt työskentelivät

uskonnonvastaisen propagandan parissa, mutta liiton tehtävä oli koko uskonnonvastaisen

rintaman ohjaamisessa.157 Vaikka yhteistyötä Jumalattomien liiton kanssa korostettiinkin

Komsomolin ylätasolla ja Komsomolskaja Pravdan sivuilla, käytännössä paikallistasolla

järjestöjen välit olivat huonot eikä yhteistyö toiminut odotetulla tavalla. Komsomolilaiset

suhtautuivat usein jopa välinpitämättömästi Jumalattomien liittoon, joka puolestaan kritisoi

Komsomolia liian aggressiivisista toimintatavoista uskonnonvastaisessa työssä.158

154 Luukkanen 1994, The Party of Unbelief. The Religious Policy of the Bolshevik Party 1917–1929, 230.
155 Komsomolskaja Pravda 8.2.1929, 4, “Na komsomolskom agitpropsoveštšanii”.
156 Järjestöstä on myös käytetty nimitystä Militanttien ateistien liitto (engl. Militant Godless, Militant Ateists),
olen kuitenkin itse päätynyt käyttämään nimitystä Jumalattomien liitto, vaikka suora käännös venäjästä olisikin
Sotaisten tai militanttien jumalattomien liitto. Venäjänkielisissä teksteissä liiton nimi esiintyy usein ilman
militantti-sanaa, ja valitsemaani nimitykseen olen törmännyt myös suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa
useammin. Ks. lisää liitosta esim. Daniel Peris Storming the Heavens. The Soviet League of the Militant Godless
1998 ja Arto Luukkanen, The Party of Unbelief. The Religius Policy of the Bolshevik Party1917–1929 1994.
157 Peris 1998, 2, 44.
158 Peris 158, 164, 166.
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Vuoden 1929 kesäkuussa Komsomolskaja Pravdakin aloitti hyökkäyksen puolueen

Jumalattomien liittoa vastaan syyttäen sitä liian pehmeästä linjasta uskontoa vastaan.

Jumalattomien liiton kokouksessa kesäkuussa Komsomolin delegaatit kävivät kiivasta

keskustelua liiton johtajien kanssa uskonnonvastaisen propagandan tekniikoista. Komsomol-

delegaattien, D. Buhartesevin ja M. Galaktionovin (molemmat Komsomolskaja Pravdan

toimituksen jäseniä) mielestä Jumalattomien liitossa oli unohdettu ruohonjuuritason

uskonnonvastainen työ tehtaissa ja kylissä ja suhtauduttu liian myötämielisesti

uskonnonharjoittajia kohtaan. Komsomol-delegaatit syyttivät liittoa myös siitä, että uskonto

näyttäytyi heille enemmän vanhan maailman selviytyjänä kuin luokkavihollisen aseena.159

Ikään kuin vielä korostaakseen omaa linjaansa Komsomolskaja Pravda toi

uskonnonvastaiseen propagandaan entistä enemmän luokkataistelun piirteitä. Komsomolskaja

Pravdassa julistettiin, että propagandassa tuli aina olla poliittisia piirteitä itse pääteeman

lisäksi. Uskonnonvastaista propagandaa tuli levittää tehtaiden ja työläisklubien lisäksi myös

uskonnollisten lahkojen ja järjestöjen kokouksissa. Komsomolilaisia kehotettiin myös

radikaalimpiin toimiin: keräämään ikoneja tuhottavaksi ja sulkemaan kirkkoja.160

Komsomolskaja Pravda muistutti, ettei pelkkä uskonnollisten juhlien vaihtaminen

sosialistisiin riittänyt, vaan uskonto oli vanhan maailman jäänteenä tuhottava kokonaan.161

Luokkavastaisuus näkyi Komsomolskaja Pravdan kuvituksissa uskonnonvastaisten juttujen

yhteydessä, mutta myös aatteellisina runoina: ”Vasara kulakille Jumalan sijaan! Tahtia

askeliin, vahvuutta jalkaan! Katsohan toveri, ja valitse, juu – Pappien pääsiäinen tai

punatoukokuu!”162

Komsomolin toiminnan aggressiivisuus kulttuurivallankumouksen aikana ei ollut mitenkään

epätavallista. Arto Luukkasen mukaan Komsomolin uskonnonvastainen toiminta oli jo 1920-

luvulla hyvin radikaalia ja puolueen virkailijat pyrkivät rajoittamaan sen

vallankumouksellisen laillisuuden nimissä tapahtunutta aggressiivista taistelua uskontoa ja

sen symboleja vastaan.163

159 Lenoe 2004, 193.
160 Komsomolskaja Pravda 16.10.1929, 3, “Vyberit udar sedyh stoletii”, M. Galaktionov.
161 Komsomolskaja Pravda 7.6.1929, 2, “V antireligioznoi propagande dolžna byt vzjata tšetkaja klassovaja
ustanovka”, M. Galaktionov.
162 Ibid.
163 Luukkanen 1994, 196.
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Huhtikuussa 1930 puolueen keskuskomitea puuttui Komsomolin liian radikaaliksi käyneeseen

uskonnonvastaiseen propagandaan Komsomolskaja Pravdassa julkaisemallaan kirjoituksella.

Siinä komsomolilaisia kehotettiin välttämään väkivaltaa kirkkoja ja kellotapuleita suljettaessa

sekä painotettiin sitä, että uskonnonvastaisen työn tuli olla pitkäjänteistä ja kärsivällistä työtä.

Pelkkä pääsiäismunien myynnin estäminen, kuten ongelma kärjistetysti esitettiin, ei riittänyt,

vaan työn tärkeimpänä tavoitteena oli innostaa suuret massat mukaan

kulttuurivallankumoukseen uskonnonvastaisen työn avulla.164 Vuoteen 1931 mennessä

Komsomolin uskonnonvastainen toiminta oli rauhoittunut ja Komsomolskaja Pravdassa

entisen kritisoinnin sijaan korostettiin yhteistyötä Jumalattomien liiton kanssa ja kehuttiin

liiton tekemää hyvää työtä.165 Muutoksen taustalla saattoi olla Komsomolskaja Pravdan

toimituksen vaihtaminen tai vain yleisesti puolueen tiukentunut kontrolli Komsomolin

suhteen.

Uskonnonvastainen kirjoittelu ja kampanjat jatkuivat ensimmäisen viisivuotissuunnitelman

loppuun asti, jonka jälkeen yhteiskunnassa siirryttiin yleisesti takaisin perinteisiin arvoihin ja

uskonnollinen toiminta sallittiin pienessä mittakaavassa.166 Vuonna 1935 uskovaisille

myönnettiin uskonnonvapaus, mikä todellisuudessa oli kuitenkin vain silmän lumetta. Jo

vuonna 1937 kirkon väitettiin syyllistyneen sabotaasiin neuvostomaata vastaan, ja kirkkojen

sulkemisia jatkettiin.167

”Jokainen juopunut heikentää lokakuun voittoa!”

Pääsiäisen ja muiden tärkeiden juhlapyhien ainoa vastustuksen kohde ei ollut uskonto, vaan

erityisesti runsas alkoholin käyttö erityisesti talonpoikien keskuudessa huolestutti virkavaltaa

ja Komsomolia. Terveydelliset syyt eivät kuitenkaan olleet päällimmäisinä alkoholismia

vastaan taistelleiden mietteissä, vaan juomisen aiheuttamat poissaolot töistä, jotka erityisesti

pääsiäisen ja joulun aikaan saattoivat venyä useiksi päiviksi, sotivat valtaapitävien

suunnitelmia ja työn tuottavuuden kohottamista vastaan.168 Toki uuden ihmisen ideaalikuvaan

kuului myös raittius sosialistisena ihanteena ateismin rinnalla, mutta silti suurin haitta

juomisesta oli tehoton työnteko. Alkoholi liittyi erottamattomasti uskonnollisiin juhliin, ja

164 Komsomolskaja Pravda 19.4.1930, 2, “Antireligioznaja propaganda – važnyi utšastok klassovoi borby”.
165 Komsomolskaja Pravda 9.4.1931, 2 ”Tšad Kadil – dymovaja zavesa vragov pjatiletki”.
166 Luukkanen 1997, The Religious Policy of the Stalinist State. A Case Study: The Central Standing Commission
on Religious Questions, 1929–1938, 107, 109.
167 Davies 1997, 77, 78–79, 81.
168 Komsomolskaja Pravda 19.4.1928, 2, ”Pashalnoe pjanstvo”.
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siksi niitä vastaan taisteltiin samanaikaisesti. Alkoholin avulla uskontoon voitiin myös liittää

lisää negatiivisia mielleyhtymiä, jotka toivat uusia syitä vastustaa uskontoa. Alkoholia vastaan

kampanjoitiin myös muissa yhteyksissä, mutta sidos uskontoon näkyy Komsomolin

toiminnassa vahvimpana.

Komsomolskaja Pravdan mukaan alkoholin juominen heijastui kansantalouden kehitykseen ja

tuotantoon, lisäsi poissaoloja töistä ja huononsi työn laatua. Tutkimusten mukaan nuorten

työläisten keskuudessa 16–17 prosenttia palkoista kului juopotteluun. Komsomolin

keskuskomitean mukaan komsomolilaiset olivat heikosti osallistuneet alkoholin vastaiseen

työhön. Huonoa aktiivisuutta perusteltiin usein sillä, että kun kerran alkoholia myydään, sen

juomista on turha vastustaa, ja ”mitä haittaa siitä on, jos tyyppi silloin tällöin juo”.169

Alkoholinvastaisella työllä komsomolilaiset pyrkivät vaikuttamaan asenteisiin, järjestämään

juomisen tilalle vaihtoehtoista tekemistä sekä vähentämään konkreettisesti alkoholin

kulutusta. Välinpitämätön suhtautuminen alkoholijuomiin piti korvata kielteisimmillä

asenteilla, ja seuran vuoksi juomisesta tuli tehdä paheksuttava tapa. Komsomolilaisille

annettiin tehtäväksi luoda yhteiskuntaan kielteinen ilmapiiri alkoholia ja sen käyttöä

kohtaan.170 Komsomolin keskuskomitea kehotti perustamaan alkoholinvastaisia ryhmiä niiden

keskuudessa, jotka eivät itse juoneet. Samassa yhteydessä huomautettiin myös siitä, että

Komsomol-solut olivat velvollisia puuttumaan yksittäisten komsomolilaisten elämään, jos he

eivät käyttäytyneet Komsomolin sääntöjen ja linjan mukaisesti.171 Vuonna 1928

Komsomolskaja Pravdassa ehdotettiin jopa vodkan valmistuksen vähentämistä ja siitä

säästyneiden voimavarojen käyttämistä muun teollisuuden kasvattamiseen. Kirjoittaja heitti

muun muassa ilmaan kysymyksen, kuinka paljon enemmän traktoreita olisi voitu tuottaa

viinan tuotannon supistamisella.172

Alkoholinvastaisessa toiminnassa pioneerit olivat komsomolilaiset rinnalla erityisen

aktiivisesti mukana. He osallistuivat mielenosoituksiin agitoiden juoppoutta vastaan

iskulausein: ”isät, älkää juoko vodkaa!” ja ”juoppoja isiä vastaan!”.173

169 Komsomolskaja Pravda 2.9.1928, 5, ”Nužna naporistaja, jarostnaja borba s alkogolizmom”.
170 Komsomolskaja Pravda 2.9.1928, 4, ”Kulturnyi pohod Komsomola”, N.Kiva.
171 Komsomolskaja Pravda 2.9.1928, 5, ”Nužna naporistaja, jarostnaja borba s alkogolizmom”.
172 Komsomolskaja Pravda 1.8.1928, 3, ”V nastuplenie protiv vodki”.
173 Komsomolskaja Pravda 8.11.1928, 3.
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Lapsia alkoholinvastaisessa kampanjassa Moskovassa vuonna 1929.
Lähde: Valokuva nro 260. Agitatsionno-massovoje iskusstvo 1984.

Kielteistä ja paheksuvaa kuvaa juomisesta välitettiin myös kirjallisuuden välityksellä, mistä

hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Valentin Katajevin romaania Hummaajat (1930).

Kirjanpitäjänä työskentelevästä Filip Stepanovitšista ja hänen toilailuistaan alkoholin kanssa

kertova tarina on malliesimerkki alkoholin ja individualistisen ajattelutavan turmiollisista

vaikutuksista. Ollessaan matkalla toimittamaan virastonsa rahoja tilinpitäjälle kirjanpitäjä

Filip Stepanovitš ajautuu viattoman kapakassa käynnin jälkeen muutaman päivän

ryyppyreissulle työtoverinsa kanssa. Parin päivän aikana kuluu pullo jos toinenkin

hotellihuoneista ja muista huvituksista puhumattakaan. Huvittelun seurauksena kuluvat

puolihuolimattomasti myös viraston rahat. Välinpitämättömän ja itsekkään käytöksensä takia

Filip menettää kaiken omaisuutensa, perheensä luottamuksen ja joutuu tarinan päätteeksi vielä

viiden vuoden linnareissulle.174 Tarinan opetusta ei ole vaikea arvata: itsekäs toiminta ja

alkoholin käyttö johtavat huonoille teille.

Kuten uskonnonvastaisessa toiminnassa, komsomolilaiset käyttivät myös alkoholismin

vastaisessa taistelussa välillä hyvinkin aggressiivisia keinoja. Radikaaleimpia niistä oli

ihmisten julkinen häpäiseminen. Esimerkiksi Komsomolskaja Pravda vuodelta 1928 kertoi,

kuinka ukrainalaiset komsomolilaiset perustivat alkoholinvastaisia ryhmiä, etsivät käsiinsä

paikallisia juoppoja, valokuvasivat heitä ja laittoivat heidän kuvansa julkisille

174 Ks. Katajev 1930, Hummaajat, passim.
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ilmoitustauluille kaikkien nähtäviksi ja töllisteltäviksi.175 Komsomolilaiset sulkivat kapakoita,

perustivat teehuoneita niiden tilalle ja yrittivät saada ihmisiä lopettamaan juomisen

tarjoamalla halpoja tai ilmaisia lippuja elokuviin ja teatteriin.176

Vuoden 1928 syyskuussa Komsomolskaja Pravdassa annettiin mm. seuraavanlaisia ohjeita

alkoholin vastaiseen työhön:

”Tarkistaa, etteivät työläisten vapaa-ajanviettopaikkojen lähistöt ole ympäröity
alkoholiliikkeillä. Kehottakaa Komsomol-kokouksissa pienentämään alkoholia
myyvien kauppojen määrää. Estäkää alkoholin myyminen juhlapäivinä. Levittäkää
sanaa ja luennoikaa alkoholin vaaroista ja alkoholin vastaisesta taistelusta, naisille
ja komsomolilaisille, suurille massoille. Kertokaa massoille alkoholin vastaisen
yhdistyksen toiminnasta ja perustakaa yhdistyksiä, jos niitä ei vielä ole
asuinpaikallanne.”177

Alkoholin vastaisessa propagandassa oli taustalla kaksi perustavoitetta. Toisaalta alkoholin

vastustaminen liittyi työkurin lisäämiseen ja sen avulla tuotannon kasvattamiseen. Toisaalta

se oli myös uuden ihmisen luomista uudenlaisen työkulttuurin ja raittiuden ihanteen avulla.

Alkoholin vastaiset kampanjat ja valistus terveistä elämäntavoista liittyivät osaltaan hyvän

kommunistin määrittämiseen. Terveet ja sivistyneet elämäntavat edustivat rationaalisuutta ja

itsekuria, jotka olivat osa uuden ihmisen imagoa.178 Yrityksistä huolimatta venäläisten

perinteisiä tapoja oli vaikea muuttaa. Alkoholin haittavaikutuksista ei päästy eroon

ensimmäisen viisivuotissuunnitelman eikä itse asiassa koko neuvostomaan elinaikana. Vielä

Neuvostoliiton viimeisinä vuosina Mihail Gorbatšev yritti saada alkoholin käyttöä ja

erityisesti työpaikkajuopottelua kuriin – yhtä laihoin seurauksin kuin edeltäjänsäkin.179

2.4 Kulttuurivallankumouksen ratkaiseva askel: yleinen peruskoulutus kaikille!

Komsomolin kulttuuriretki

Komsomolin toiminta ja Komsomolskaja Pravdan kirjoittelu kulttuurivallankumoukseen

liittyvistä teemoista laantuivat hetkeksi keväällä ja kesällä 1929. Lehden sivut täyttyivät

175 Komsomolskaja Pravda 3.10.1928, 4.
176 Komsomolskaja Pravda 9.10.1928, 3, ”Vsesojuznyi kultpohod”.
177 Komsomolskaja Pravda 2.9.1928, 5, ”Dovolno prebyvat ’v sostojanii pokoja!’”.
178 Gorsuch 2000, 67, 69.
179 Luukkanen 2004, Neuvostojen maa. Neuvostoliiton historia 1917–1991, 335.
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kansan sivistämisvaatimusten sijaan kollektivisointiin ja ensimmäisen viisivuotissuunnitelman

täyttämiseen innostaneista iskulauseista.180 Vuoden 1930 kevään ja kesän aikana

kulttuurivallankumous nousi kuitenkin jälleen esille. Komsomolskaja Pravdassa kritisoitiin

Komsomol-järjestöjen toimintaa passiiviseksi ja vaadittiin uusia kampanjoita kulttuurin

edistämiseksi. Erityisen painokkaasti kulttuurivallankumouksen unohtamisesta syyteltiin

työläisklubeja, jotka eivät olleet toimineet uusien ihanteiden välittäjinä eivätkä

kulttuurivallankumouksen ”tukikohtina” ja ”pääesikuntina” toivotulla tavalla. Kirjoituksissa

vaadittiin työn tehostamista ja muistutettiin, ettei lukutaidottomuutta ollut saatu vielä

poistettua.181

Komsomolin keskuskomitean organisoima uusi kulttuurikampanja, josta vuonna 1930

käytettiin nimeä kulttuuriretki (kultestafeta), alkoi elokuussa 1930.182 Vuoden 1928

kulttuurikampanjaan verrattuna tämä kulttuurivallankumouksen ”toinen aalto” keskittyi uuden

elämäntavan propagoimisen sijaan yleisen perusopetuksen ja koulutuksen kehittämiseen sekä

työläisnuorison innostamiseen koulun penkeille. Kansan lukutaidottomuuden poistamiseksi

asetetuista tavoitteista huolimatta lukutaidottomuus oli edelleen ongelma vuonna 1930, ja

näin ollen se pysyi yhä kulttuurivallankumouksen asialistalla.183 Vuoden 1928 kampanjasta

poiketen päätös koulutukseen keskittymisestä ei ollut Komsomolin, vaan yleisen

perusopetuksen kehittäminen ja lukutaidottomuuden likvidointi oli päätetty

kulttuurivallankumouksen päätehtäviksi 16. puoluekokouksessa kesällä 1930.184 Puolue oli

ensimmäistä kertaa toden teolla kehittämässä koulutusta, sillä aiemmin vain yksittäiset

vapaaehtoisjärjestöt, Komsomol mukaan lukien, olivat työskennelleet lukutaidottomuuden

poistamiseksi.185

Komsomolin vuoden 1930 kampanjoinnin tärkeimpinä tehtävinä pidettiin massojen,

erityisesti puolueen vaikutuspiiriin kuulumattomien työläisnuorten houkuttelemista

kulttuurivallankumoukseen sekä puoluekokouksen päätösten täyttämistä.186 Moskovasta

180 Borzov 1929, 11–12. Ks. myös Komsomolskaja Pravda 8.6.1929, 3, ”Trevožnyje signaly s kulturnogo
fronta”, Jelena Zihengolts; Komsomolskaja Pravda 16.5.1929, 3, ”Kultpohod prodalžajetsa”.
181 Komsomolskaja Pravda 21.5.1930, 3, ”Kluby dolžny stat štabami kulturnoi revoljutsii”, A. Tuzov;
Komsomolskaja Pravda 15.7.1930, 3, ”Bypolnit boevuju zadatšu”, A. Abranenkov.
182 Komsomolskaja Pravda 3.8.1930, 4, ”Segodnja start kultestafety”.
183 Komsomolskaja Pravda 21.5.1930, 3, ”Kluby dolžny stat štabami kulturnoi revoljutsii”, A. Tuzov;
Komsomolskaja Pravda 15.7.1930, 3, ”Bypolnit boevuju zadatšu”, A. Abranenkov.
184 Po otšetu tsentralnogo komiteta VKP(b). Iz rezoljutsii XVI sjezda VKP(b) ijun-ijul 1930 g. KPSS 1957, 240.
185 Fitzpatrick 1979, Education and Social Mobility in the Soviet Union 1921–34, 168–169.
186 Komsomolskaja Pravda 3.8.1930, 4, ”Segodnja start kultestafety”.
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alkaneen kulttuuriretken toivottiin kasvattavan kulttuurivallankumouksen massiiviseksi

liikkeeksi, jonka tavoitteena oli huipentua Komsomolin vuoden 1931 edustajakokoukseen.187

Kulttuuriretken aloituksen yhteydessä Komsomolskaja Pravda esitteli kulttuuriretken tehtäviä

ja tavoitteita sekä kuvaili ensimmäisinä liikkeelle lähteneiden Moskovan Hamovnikin

kaupunginosan komsomolilaisten esimerkin avulla, kuinka kampanja tuli suorittaa.188

Hamovnikin komsomolilaiset olivat aloittaneet itsenäisesti oman kulttuuriretkensä ja

innostaneet mukaan myös muita Moskovan komsomolilaisia. Jutun mukaan Hamovnikin

komsomolilaiset olivat onnistuneet kulttuuriretkessään iskulauseensa mukaisesti antamaan

”lujan iskun sivistymättömyydelle, varustamaan tiedolla ja täyttämään vuosittaisen

sosialisminrakennussuunnitelman”. Erityisen ansiokkaana pidettiin sitä, että nämä

”kulttuuriretken etujoukot” olivat onnistuneet komsomolilaisten, puolueen jäsenten ja

pioneerien ohella innostamaan mukaan kampanjaan myös tieteellis-teknisiä joukkoja ja

järjestäytymättömiä työläisiä.189 Tällaiset esimerkkikertomukset olivat yksi keino innostaa

komsomolilaisia täyttämään kulttuurivallankumouksen tehtäviä.

Kulttuurityön tärkeimpänä tavoitteena pidettiin yleisen ja pakollisen perusopetuksen

järjestämistä alle 17-vuotiaille vuosien 1930–1931 aikana. Stalinin sanojen mukaan tämä

opetuksen kehittäminen merkitsi ”ratkaisevaa askelta kulttuurivallankumouksessa”.190

Kulttuuriretken muita tehtäviä olivat lukutaidon opetus, teknisten aineiden lisääminen

opetukseen, ensimmäisen viisivuotissuunnitelman täyttäminen teknisen lukutaidon opetuksen

lisäämisellä ja kaadereiden kouluttamisella. Alkeisopetuksen kehittäminen tarkoitti lasten

opettamista ja houkuttelemista kouluihin, agitaatio-konsultaatiotyötä opetuksen puolesta sekä

työn tarkastamista. Lukutaito-opetuksessa työn metodit eivät muuttuneet aiemmista, vaan

vanhat iskulauseet säilyivät.191

Komsomolin vuoden 1930 kulttuuriretki oli osa uuden proletaarisen intelligentsijan

luomista.192 Teknisen opetuksen ohella lisättiin myös työläisopiskelijoiden määrää

korkeakouluissa. Heitä ylennettiin ammattitaitoisimpiin työtehtäviin ja tehtailla pidettiin

konsultaatioita sekä luentoja teknisen opetuksen lisäämisestä. Kulttuuriretki keskittyi myös

187 Komsomolskaja Pravda 25.7.1930, 3, ”Estafeta kulturnoi revoljutsii”, A. Stinitšenko.
188 Komsomolskaja Pravda 25.7.1930, 3, ”Hamovniki natšali”.
189 Komsomolskaja Pravda 7.1.1931, 2, ”Kultrabotu v  pomoštš udarnym tempam”, N. M.
190 Komsomolskaja Pravda 20.7.1930, 3, ”Borites za vseobštšee obutšenie”, A. Abramenkov.
191 Komsomolskaja Pravda 25.7.1930, 3, ”Kak budet itti estafeta”.
192 Fitzpatrick 1992, 115.
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aiempaa leimallisemmin työläisnuoriin ja Komsomolin omaan jäsenistöön. Toisaalta

Komsomolin toiminta kohdistui edelleen myös massoihin. Huolimatta Komsomolin

kulttuurityön painotuksen muutoksesta valistavasta työstä kaadereiden koulutukseen

Komsomolskaja Pravdassa kirjoitettiin edelleen kulttuurivallankumouksesta myös valistavana

prosessina. Sen tehtäviksi laskettiin esimerkiksi yleisen siisteyden edistäminen ja

työläisklubien, kirjastojen ja teattereiden kehittäminen. Tosin näiden kulttuurilaitosten

haluttiin ensisijaisesti palvelevan teollisuuden ja kollektivisoinnin tavoitteita. Toisin sanoen

elokuvateattereiden ja teattereiden ohjelmiston oli oltava teollisuuden ja maatalouden

tavoitteiden täyttämiseen kiihottavaa, ja klubien sekä kirjastojen tuli omalla työllään edistää

mainittujen päämäärien saavuttamista.193

Komsomol oli aiemminkin osallistunut koulutuksen kehittämiseen. Sen aktiivinen

osallistuminen koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen ei ollut kuitenkaan miellyttänyt

kaikkia, vaan oli vienyt sen törmäyskurssille valtion koulutuksesta vastaavan instituution,

valistusasiain kansankomissariaatin (Narkomprosin) kanssa. Välit Narkomprosin kanssa

olivat kiristyneet, koska Komsomol koko nuorison edustajana oli katsonut voivansa toimia

Narkomprosin tarkkailijana nuorisoa koskevissa asioissa. Toiseksi Komsomolin ja

Narkomprosin koulutukselliset tavoitteet erosivat pitkälti toisistaan. Komsomol kannatti

hyvin radikaalia koulutuspolitiikkaa Narkomprosin konservatiivisemman sijaan. Narkompros

halusi tarjota koulutusta kaikille sosiaalisiin taustoihin katsomatta, Komsomol taas hyväksyi

vain proletariaatin sivistyksen saajiksi ja suosi esimerkiksi erillisiä kouluja työläisille.194

Narkomprosin politiikka oli yleisestikin epäsuosittua ja se leimautui toimillaan porvariston

puolustajaksi. Toisaalta Komsomolin koulutuspolitiikkaa taas pidettiin liian aggressiivisena

eikä sen vuoksi ollut täyttä selvyyttä siitä, millä instituutiolla oli viimeinen sana

sanottavanaan koulutuspolitiikassa.195

Puolueen politiikan muutos ja porvarilliseen intelligentsijaan kohdistuneet vainot sotivat

Narkomprosin politiikkaa vastaan ja saivat sen johdon eroamaan tehtävistään vuonna 1929.

Johdon vaihtaminen muutti Narkomprosia. Se menetti asemansa suurten ideoiden edistäjänä

ja sovittelijan roolinsa vanhan ja uuden intelligentsijan välillä.196 Narkomprosin uuden johdon

mukanaan tuoma koulutuspolitiikka taas kävi yksiin Komsomolin ajamien koulutuksen

193 Komsomolskaja Pravda 25.7.1930, 3, ”Kak budet itti estafeta”.
194 Tirado 1988, Young Guard! The Communist Youth League, Petrograd  1917–1920, 122–124.
195 Fitzpatrick 1979, 12, 29.
196 Fitzpatrick 1979, 121, 133.
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kehittämisideoiden kanssa. Komsomolskaja Pravdassa julistettiinkin 1931, ettei riitoja

Narkomprosin kanssa enää ollut.197

Komsomolin kulttuuriretki päättyi 9. edustajakokoukseen vuonna 1931. Menestyksistä

huolimatta kokouksen päätöslauselmassa korostettiin työn jatkamisen tarvetta, koska

kulttuurivallankumouksen tehtäviä ei ollut vielä täytetty.198 Komsomolin työ

kulttuurivallankumouksessa jatkui ensimmäisen viisivuotissuunnitelman loppuun asti. Koko

järjestön kattavia kampanjoita ei enää organisoitu, mutta Komsomolskaja Pravdan jutut

kertoivat siitä, että työ sivistyksen ja koulutuksen parissa jatkui edelleen paikallistasolla.199

Kulttuurivallankumous: valistusta, aggressiota vai anarkiaa?

Fitzpatrickin mukaan vuosien 1928–31 kulttuurivallankumous Neuvostoliitossa pyrki

hyökkäämään kulttuuriauktoriteetteja vastaan eikä sillä ollut kansaa valistavia pyrkimyksiä.

Komsomolskaja Pravdan kulttuurivallankumoukseen liittyvää propagandaa ja agitaatiota

tarkastelemalla olen kuitenkin esittänyt kulttuurivallankumoukseen liittyneen, ainakin

Komsomolin osalta, myös valistuksellisia piirteitä. Komsomolin kulttuurivallankumouksessa

ei ollut vain kyse luokkasodasta ja työläisten ylentämisestä. Myös kansan valistaminen nähtiin

tärkeäksi kulttuuriseksi tehtäväksi. Miksi tämä kulttuurivallankumouksen valistamaan

pyrkinyt puoli on sitten jäänyt aiemman tutkimuksen huomaamatta?

Yhtenä syynä voisi olla se, että Komsomolin valistamaan pyrkineet kampanjat olivat

itsenäisesti ilman puolueen kehotusta järjestettyjä, eivätkä näin ollen ole tulleet esille

puolueen politiikkaa tutkittaessa. Komsomolin ja sen eri järjestöjen aloitteellisuutta

korostettiin paitsi Komsomolskaja Pravdassa, myös muissa aikalaislähteissä. Komsomolin

aloitteellisuudesta puhui esimerkiksi valistusasiain kansankomissariaatin johtaja Anatoli

Lunatšarski Komsomolin kulttuurikampanjaa käsitelleessä puheessaan vuonna 1929. Hän

toivoi, ettei kulttuurin edistäminen jäisi vain Komsomolin harteille, vaan muutkin

yhteiskunnalliset järjestöt, kuten ammattiliitot, ryhtyisivät edistämään kulttuurin asiaa.

Lunatšarski viittasi puheessaan kulttuurivallankumoukseen laajana valistavana ja

kouluttavana projektina, jonka tehtävänä oli nostaa maan kulttuuritasoa hygieniasta

197 Komsomolskaja Pravda 20.2.1931, 1, “Bolševistskie skorosti kulturnoi revoljutsii”, A. V.
198 Postanovlenie IX Vsesojuznogo sjezda VLKSM po vseobutšu i likbezu. IX Vsesojuznyi sjezd VLKSM 1931,
404.
199 Komsomolskaja Pravda 28.4.1932, 2, ”Prevratim dvortsy i kluby v kreposti kulturnoi revoljutsii”.
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koulutukseen.200 Komsomolin valistavien kampanjoiden oma-aloitteisuuden puolesta puhuu

sekin, että puolue kiinnostui suuressa mittakaavassa esimerkiksi lukutaidottomuuden

poistamisesta vasta vuonna 1930.201 Toisaalta  on  huomioitava  se,  että  puolue  ja  Komsomol

olivat jo lähtökohdiltaan ja yhteiskunnallisilta rooleiltaan erilaisia. Karkeasti yleistäen puolue

johti maata ja laati suunnitelmia yhteiskunnan muuttamiseksi. Komsomol taas keskittyi

enemmän suunnitelmien käytännön toteuttamiseen.202 Komsomol siis keskittyi omassa

kulttuurityössään valistavaan uuden elämäntavan propagandaan, vaikka puolue samaan aikaan

kohdisti oman toimintansa kulttuurivallankumouksen nimissä toisaalle.

Aloitteellisuuden korostaminen saattoi kuitenkin myös olla propagandakeino, jolla

Komsomolista haluttiin luoda kuvaa kehityksen ja sosialismin rakentamisen eturintamana.

Kulttuurivallankumouksen yhteydessä kulttuurikampanjan aloittaminen itsenäisesti oli asia,

mikä otettiin esille Komsomolskaja Pravdassa myönteisenä esimerkkinä muiden alueiden

järjestöille. Se, olivatko Komsomolskaja Pravdassa uutisoidut oma-aloitteiset kampanjat

todella aidosti oma-aloitteisia, oli lopulta kuitenkin aika merkityksetöntä Komsomolin

propagandatoiminnan onnistumisen kannalta. Propagandatehtävänsä lehden julkaisemat

”uutiset” hoitivat niiden alkuperästä huolimatta.

Kulttuurivallankumouksen valistavan merkityksen sivuuttaminen aiemmassa tutkimuksessa ei

välttämättä johtunut pelkästään siitä, että ne olisivat marginalisoituneet vain Komsomolin

toimintaan. Fitzpatrickin kulttuurivallankumouksen tulkintaa on kritisoinut esimerkiksi

Michael David-Fox. Artikkelissaan “What is Cultural Revolution?” (1999) David-Fox on

esittänyt, että myös vuosien 1928–1931 aikana kulttuurivallankumouksen valistava,

massoihin kohdistunut linja säilyi ja että vuosien 1928–1931 kulttuurivallankumouksesta tuli

”kulttuurivallankumous” vasta länsimaisen tutkimuksen tuloksena vuonna 1978. David-Fox

näkee kulttuurivallankumouksen kaksijakoisesti. Hänen mielestään kulttuurivallankumousta

tulisi tarkastella luokkataistelun sijaan pikemminkin sisäisinä ja ulkoisina

muutospyrkimyksinä. Kulttuurivallankumous oli toisaalta bolševikkien pyrkimys tehdä

massoista uusia ihmisiä (ulkoinen), toisaalta taas päämääränä oli muuttaa ”itseä”, omia

200 Kultpohod Komsomola. Lunatšarski 1976, O vospitanii i obrazovanii, 334, 336–337, 348–350.
201 Fitzpatrick 1979, 168. Esimerkiksi Pravdassa Komsomolin syksyn 1928 kulttuurikampanjaa seurattiin vain
parissa lehdessä Komsomol-aktiivien raporttien avulla. Ks. esim. Pravda 2.10.1928, 3, ”Za gramotu, za kulturnyi
byt”.
202 Pilkington 1994, 55–56; Kassof 1965, 14.
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kaaderijoukkoja (sisäinen).203 Juuri tämä kaksijakoisuus tulee esille myös Komsomolin

kulttuurivallankumoukseen liittyneessä propagandassa. Yhtäältä se oli kohdistettu ”omiin” eli

Komsomolin jäseniin, toisaalta taas massoihin, lähinnä Komsomoliin kuulumattomiin työläis-

ja talonpoikaisnuoriin.

Myös Neuvostoliiton uskontopolitiikkaa tutkineen Arto Luukkasen tulkinnasta on

löydettävissä kulttuurivallankumouksen valistava taso. Hänen mukaansa Komsomolin

kulttuurivallankumous ei liittynyt vain luokkasodan lietsontaan, vaan sen tehtävinä olivat

myös massojen sivistäminen ja lukutaidottomuuden poistaminen.204

Komsomolin kulttuurivallankumous ei ollut mikään yhtenäinen yksittäinen kampanja, vaan

pikemminkin hajanaisesti johdettu laaja kampanjoiden sarja, joka alkoi yksittäisten järjestöjen

erillisinä kampanjoina ja kasvoi lopulta koko maan kattavaksi taisteluksi vanhaa maailmaa ja

sen tapoja vastaan. Kulttuurivallankumouksen tavoitteena oli uuden proletaarisen

intelligentsijan luominen. Uutta intelligentsijaa ei kuitenkaan voitu luoda hetkessä

takapajuisista, sivistymättömistä ja oppimattomista työläisistä, vaan heille oli ensin opetettava

”sivistyneen” elämän perusteet – tässä tapauksessa uudet elintavat. Toinen sivistyksen

luomisen edellytys oli lukutaito, joka Neuvostoliitossa vielä suurten muutosten alkaessa oli

vielä kovin alhainen. Kun nämä perusedellytykset olivat täyttyneet, voitiin suuressa

mittakaavassa siirtyä varsinaisen sivistämisen, koulutuksen pariin, jonka tavoitteena oli

kommunististen kaadereiden luominen neuvostoyhteiskunnan palvelukseen. Komsomolin

kulttuurivallankumoukseen liittyneet valistavat kampanjat loivat siis perustaa uudelle

ihmiselle, uusien kaadereiden ja uuden, proletaarisen intelligentsijan luomiselle.

Kulttuurivallankumous oli luonteeltaan aggressiivista ja kieleltään sotaisaa, paikoin liian

radikaalien toimintatapojen vuoksi jopa anarkiaa, jota puolue joutui hillitsemään.

Kulttuurin tuottamisen ja luomisen näkökulmasta kulttuurivallankumous oli vallanpitäjien,

jota tässä tapauksessa edusti Komsomol, lähtökohta uuden kulttuurin luomiselle. Kulttuurin

luojat ja tuottajat joutuivat kuitenkin ottamaan huomioon olemassa olleen sosiaalisen

todellisuuden ja levittämänsä kulttuurin tai propagandan kohteiden vastaanoton, joka näkyi

lopputuloksessa, eli propagandan ja agitaation toteutuksessa ja kulttuurin tuotteissa.

Kulttuuria oli lähdettävä tuottamaan niistä lähtökohdista, jotka sosiaalisessa todellisuudessa

203 David-Fox 1999, ”What is Cultural Revolution?”, 181–182, 193, 199–201.
204 Luukkanen 1994, 213–214.



55

vallitsivat. Lukutaidottomien mieliin ei voitu iskostaa aatetta ennen kuin heillä oli välineet

tiedon vastaanottamiseen. Uskonnonvastaisessa propagandassa taas uskonnon harjoittamisen

rituaaliset muodot säilyivät, vaikka sisältö muuttui. Kulttuuri ei siis syntynyt yksisuuntaisesti

vallanpitäjien toimien tuloksena, vaan johdannossa esitetyn kulttuuritimantin eri osiot

vaikuttivat toinen toisiinsa.
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3. UUDEN IHMISEN VIHOLLISET:

KULAKKIEN LIKVIDOINTI LUOKKANA 1929–1930

3.1 Komsomolin sato- ja kollektivisointikampanja

Maaseudun uudistamiseen puolueen käskystä

Vuoden 1929 alussa Komsomolskaja Pravdan sivuille ilmestyi kulttuurivallankumouksen

rinnalle uusi projekti: maaseudun uudistaminen. Tämä uusi projekti tarkoitti Komsomolille

maatalouden kollektivisointia, mutta sen lisäksi myös osuustoiminnan järjestämistä,

propagandan levittämistä talonpoikien keskuudessa sekä maataloustöiden tekemistä.

Kulttuurivallankumoukseen verrattuna maatalouden uudistaminen liittyi tiiviimmin puolueen

politiikkaan ja sen suorittamiseksi järjestetty kampanja oli kulttuurikampanjaa massiivisempi.

Jos Komsomolilla oli kulttuurivallankumoukseen liittyneiden kampanjoiden kohdalla ollutkin

liikkumavaraa, ja se oli järjestänyt omia, puolueesta erillisiä kampanjoita, maaseudun suhteen

asia oli toisin. Maatalouden uudistaminen oli puolueen politiikkaa, johon Komsomol ryhtyi

puolueen käskystä.205

NEP:n aikana puolue oli keskittynyt maataloutta enemmän sisäiseen puoluepolitiikkaan,

kansainvälisiin asioihin ja ensimmäisen viisivuotissuunnitelman valmisteluun. Vuoteen 1927

asti puolue oli pyrkinyt rauhallisin keinoin toimimaan yhteistyössä talonpoikien kanssa.

Vaikka puolue ideologisista ja taloudellisista syistä suunnittelikin maaseudun muuttamista

tulevaisuudessa, oli sille NEP:n aikana riittänyt se, että talonpojat toimittivat riittävästi viljaa

kaupunkien tarpeisiin. Politiikan muutoksen laukaisi vuosien 1927–1928 viljakriisi.206

Talonpojat myivät vuonna 1927 valtiolle vain puolet edellisvuoden viljamäärästä, mikä

aiheutti ongelmia kaupunkien ja puna-armeijan ruokkimisessa. Talonpojat olivat haluttomia

myymään viljaa, koska vuoden 1927 sato oli edellisvuotta selvästi huonompi, ja viljasta

maksettiin kaikista maataloustuotteista huonointa hintaa. Siksi heidän oli kannattavampaa

varastoida vilja ja myydä sen sijasta muita maataloustuotteita, koska niistä maksettiin

205 Komsomolskaja Pravda 27.3.1929, 3, ”Doklad tov. Stalina”.
206 Fitzpatrick 1994, Stalin’s Peasants. Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization, 37;
Andrle 1994, A Social History of Twentieth-Century Russia, 149.
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paremmin.207 Hallituksen ja talonpoikien välisten suhteiden romahtaminen johti lopulta

puolueen politiikan muuttumiseen.208 Myös vuoden 1927 kuluessa kasvanut mahdollisen

sodan uhka sai puolueen vauhdittamaan suunnitelmiaan maaseudun ja talonpoikien

suhteen.209

Puolueen johdossa oltiin erimielisiä siitä, kuinka tilanteessa tuli toimia. N. Buharinin

ympärille muotoutunut, sittemmin oikeisto-oppositioksi nimetty ryhmittymä kannatti

maltillista linjaa ja NEP:n jatkamista. Stalin kumppaneineen taas oli kollektivisoinnin

kannalla.210 Stalin  perusteli muutoksia sillä, että varakkaiden talonpoikien eli kulakkien valta

oli murrettava ja että maaseutu oli osittain kollektivisoitava, jotta kaupunkien ruokahuolto

voitaisiin taata.211 Stalin perusteli kollektivisointia myös välttämättömyydellä korkean

teollistumisen ylläpitämiseksi ja uhalla työläisten ja talonpoikien välien huonontumisesta, jos

kaupunkien ruoansaantiongelmat vielä jatkuisivat.212 Stalinin linjan saatua enemmän

kannatusta puolueessa politiikkaa ja suunnitelmia talonpoikien suhteen muutettiin vuonna

1928. Maaseudun uudistamissuunnitelmat etenivät asteittain. Aluksi uusi politiikka johti

viljan pakko-ottoihin 1928–1929, osittaiseen kollektivisointiin ja lopulta vuoden 1929 lopusta

lähtien pakkokollektivisointiin, kulakkien tuhoamiseen luokkana (dekulakisaatio) sekä

talonpoikaiskulttuurin vastustamiseen yleisesti.213

Puolueen tärkeimpänä apulaisena maaseudulla toimi Komsomol, jonka maaseutujärjestöt

ryhtyivät kollektivisointitoimiin jo kesällä 1928 samana vuonna pidetyn 8. edustajakokouksen

päätösten mukaisesti. Komsomolin maaseutujärjestöjen päätehtävinä maaseudulla oli toimia

kollektivisoinnin organisaattoreina ja tiennäyttäjinä. Komsomolin ”tuli antaa puolueelle uusia

työläiskaadereita, jotka osallistuvat aktiivisesti maaseudun sosialistiseen uudistamiseen”.

Tämän lisäksi työssä tuli olla selkeä luokkalinja, jota piti vahvistaa erityisesti Komsomolin

maaseutujärjestöissä. Luokkalinja näkyi taistelussa maaseudun kapitalistisiksi elementeiksi

luokiteltuja kulakkeja vastaan sekä toisaalta myös köyhien talonpoikaisnuorten aseman

kohentamisena.214

207 Davies 1980, The Socialist Offensive 1929–1930, 38-39.
208 Davies 1980, 397.
209 Fitzpatrick 1994, 37.
210 Service 2003, A History of Modern Russia. From Nicholas II to Putin, 172–173, 176, 179.
211 Davies 1980, 398.
212 Viola 1987, The Best Sons of the Fatherland. Workers in the Vanguard of Soviet Collectivization, 27.
213 Suny 1998, The Soviet Experiment. Russia, The USSR, and the Successor States, 218–219, 223.
214 O rabote Komsomola v derevne. VIII Vsesojuznyi sjezd VLKSM 5–10 maja 1928, 576–577.
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Komsomol oli puolueelle kokenut apuri, sillä se ei ollut maaseudulla uusi tekijä. Vuosista

1924–25 lähtien työ talonpoikien keskuudessa oli ollut keskeinen osa Komsomolin toimintaa.

Komsomolin rooli talonpoikien sivistäjänä oli noussut erityisen tärkeäksi siksi, koska

puolueella oli  heikko kannatus maaseudulla. Komsomolille työ maaseudulla oli helpompaa,

koska se oli puoluetta epävirallisempi järjestö ja siihen suhtauduttiin siksi myönteisemmin

kuin puolueeseen. Komsomol myös hyväksyi jäsenikseen puoluetta avoimemmin

talonpoikia.215 Komsomolin apuun kollektivisoinnissa turvauduttiin myös siksi, että sillä oli

kokemuksensa lisäksi myös puoluetta suurempi organisaatiopohja maaseudulla ja sen vuoksi

myös suurempi tuki toiminnalleen. Esimerkiksi vuonna 1928 puolueella oli 18 000

maaseutusolua verrattuna Komsomolin 49 000 soluun.216

Puoluetta paremmasta asemasta huolimatta Komsomolinkin työ talonpoikien keskuudessa oli

hankalaa. Uuden kulttuurin tyrkyttäminen vanhan tilalle törmäsi talonpoikien arvoihin ja

perinteisiin, minkä vuoksi komsomolilaisia syytettiin huligaaneiksi. Usein komsomolilaisten

hyvää tarkoittaneet kampanjat kääntyivät päälaelleen ja radikaaleine hyökkäyksineen

muuttuivat lopulta komsomolilaisten juopotteluksi ja juhlimiseksi. Toisaalta komsomolilaiset

joutuivat itsekin hyökkäysten ja uhkailujen kohteiksi, koska he edustivat talonpoikien

vastustamaa neuvostovaltaa. Talonpojat perustivat jopa erityisiä ryhmiä taistellakseen

Komsomolia ja sen järjestämiä kampanjoita vastaan.217

”Komsomolilaiset traktorin rattiin!”

Komsomol aloitti helmikuussa 1929 maaseudun uudistamisen Komsomolin keskuskomitean

laajamittaisella kampanjalla sadon puolesta (pohod za urožai). Kampanjan tavoitteeksi

Komsomolskaja Pravdassa ilmoitettiin sadon kasvattaminen ja talonpoikien houkutteleminen

kollektiivitiloille. Lehdessä korostettiin ennen kaikkea maaseudun uudelleen järjestämisen

ajankohtaisuutta ja tärkeyttä. Sen mukaan kaikki mahdolliset keinot tuli ottaa käyttöön

traktorikolonnista aina radioilla välitettävään maatalouspropagandaan (agropropaganda)

saakka.218 Vuoden 1929 satokampanja jakaantui uskonnonvastaisen propagandan tapaan

215 Tirado 1993, “The Komsomol and Young Peasants: The Dilemma of Rural Expansion, 1921–1925”, 460,
465.
216 Fisher 1959, 163; Davies 1980, 51–52.
217 Jänis-Isokangas 2002, ”Huligaanit ja Komsomolit 1920-luvun Neuvostoliitossa”, 50, 52–53.
218 Komsomolskaja Pravda 16.1.1929, 1, ”V pohod za urožai. Za sotsialistitšeskuju peredelku derevni”.
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vuodenaikojen mukaan kolmeen osaan: keväällä aloitettiin kylvökampanjalla, kesällä

keskityttiin kollektivisointiin ja syksyllä sadonkorjuuseen.219

Komsomolilaisia houkuteltiin maalle lähtöön monin tavoin. Käytetyimpiä metodeja olivat

sosialistinen kilpailu ja toisten järjestöjen haastaminen. Sosialistinen kilpailu metodina

tarkoitti sitä, että Komsomolin kampanjaan osallistuneet solut, paikallisjärjestöt, piiri- ja

aluejärjestöt kilpailivat keskenään parhaasta tuloksesta, esimerkiksi siitä ketkä perustivat

eniten kolhooseja tai saivat eniten talonpoikia siirtymään kolhooseille. Komsomolskaja

Pravdassa sosialistisen kilpailun arvioitiin olleen tuloksellinen tapa innostaa massoja mukaan

työhön. Hyvien palkintojen katsottiin olevan riittävän houkutteleva porkkana osallistua

mukaan maaseudun uudistamiseen.220 Palkintoina kampanjaan osallistuneille soluille ja

järjestöille oli tarjolla muun muassa oikeus opiskella työläistiedekunnassa (rabfak) tai

korkeakoulussa, kyläkoulun tai kansantalon rakentamisurakka, kuukauden ekskursio

Neuvostoliiton alueella tai traktori. Palkintojen vastapainona sosialistisessa kilpailussa olivat

kiintiöt, jotka jokaisen kilpailuun osallistuneen, ei vain siinä parhaiten menestyneiden,

edellytettiin täytettävän. Normien alittajien kohtalona oli paitsi joutuminen huonoon valoon ja

oman järjestön johtajien tarkkailun alle, myös konkreettiset rangaistukset, kuten esimerkiksi

normin alittaneiden nimien julkaisemista ilmoitustauluilla tai jopa paikallislehdissä.221

Toinen värväyskeino oli toisten järjestöjen tai solujen haastaminen kampanjaan.

Lentolehtisessä vuodelta 1929 kerrottiin eri kaupunkien järjestöjen valmistautumisesta

kampanjaan, heidän osallistumisestaan siihen ja heidän haasteistaan toisille järjestöille. Myös

kaupunkien paikallisissa lehdissä sekä Komsomolskaja Pravdassa julkaistiin näitä eri

järjestöjen kutsuja ja haasteita toisille samantasoisille järjestöille. Esimerkiksi Moskovan

Hamovnikin kaupunginosan Komsomol-järjestö kutsui satokampanjaan Leningradin

Petrogradin kaupunginosan järjestön, Tambovin järjestö kutsui Voronežin kaupungin

järjestön ja niin edelleen.222 Toisten järjestöjen haastaminen oli paitsi yksi tapa innostaa lisää

väkeä osallistumaan kampanjoihin, mutta myös keino näyttää esimerkkiä passiivisille

järjestöille, kuinka lähteä liikkeelle. Haasteiden yhteydessä nimittäin kerrottiin usein, kuinka

haastava järjestö oli kampanjassa toiminut. Komsomolilaisille, kuten muillekin

219 Komsomolskaja Pravda 9.8.1929, 3, ”Tretii tur”, A. Kuznetsov.
220 Komsomolskaja Pravda 27.1.1929, 2, ”Pohod za urožai”, tov. Iljin.
221 Komsomolskaja Pravda 3.2.1929, 1, ”Za urožai”. Käsittelen sosialistista kilpailua motivointi- ja
mobilisointimenetelmänä tarkemmin luvussa 4.
222 Kuznetsov 1929, Gorodskije komsomoltsy v pohode za urožai, 4–8.
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neuvostokansalaisille, kollektivisointi oli uusi asia, jota ei ollut ennen suoritettu. Siksi heillä

ei ollut valmiita vastauksia ja toimintatapoja sen toteuttamiseen223 ja esimerkit olivat tarpeen.

Esimerkkikertomuksia ja raportteja julkaistiin lehtien palstoilla myös itsenäisesti ilman

haastamistarkoitusta. Raporttien kirjoittamisesta huolehti NEP:n aikana syntynyt työläis-

talonpoikaiskirjeenvaihtajaliike, joka perustui paikallisten kirjeenvaihtajien työhön omalla

alueellaan. Myös Komsomolskaja Pravdalla oli omat kirjeenvaihtajansa, jotka raportoivat

Komsomol-järjestöjen toimintamenetelmistä ja heidän menestyksistään maaseudun

uudistamistyössä.224

Kolmas komsomolilaisten värväytymistä edistävä keino oli myönteisen ja toisaalta

komsomolilaisia velvoittavan kuvan luominen maaseudulle lähtemisen tarpeellisuudesta,

talonpoikien myönteisestä suhtautumisesta uudelleen järjestelyyn sekä jo maaseudulla

työskennelleiden komsomolilaisten menestyksistä. Maaseudulle lähteneet komsomolilaiset

saivat lehtien palstoilta ja pamflettien sivuilta lukea, kuinka kipeästi maaseutu kaipasi

uudistamista ja kuinka tärkeä asia maatalouden modernisoiminen oli maan tulevaisuuden

kannalta.225 Komsomolskaja Pravda kuvasi maaseutua kirjoituksissaan takapajuiseksi ja

sivistymättömäksi paikaksi. Se loi kuvaa maaseudusta vertaamalla sitä länteen ja

ylikorostamalla oman maaseudun takapajuisuutta kaupunkeihin verrattuna. Komsomolilaisille

kerrottiin, kuinka ”maan viljasadot ovat 2–3 kertaa heikompia kuin lännessä matalan

sivistystason ja barbaaristen maatalousmenetelmien takia”.226

Talonpojat jaettiin heidän varallisuutensa, toimeentulonsa ja luokkataustansa mukaan

kolmeen ryhmään: rikkaisiin talonpoikiin (kulakki), keskitalonpoikiin (serednjak) ja köyhiin

talonpoikiin (bednjak).227 Ideologisesti köyhät talonpojat ja maataloustyöläiset (batrak)

kuuluivat proletariaattiin, keskitalonpoikiin suhtauduttiin myös myötämielisesti, mutta

kulakkien katsottiin edustavan maaseutuporvaristoa. Köyhät talonpojat jaettiin proletariaattiin,

jolla tarkoitettiin maattomia maataloustyöläisiä (batrak) ja puoliproletariaattiin, joka

223 Fitzpatrick 1994, 7.
224 Lenoe 2004, 32, 105, 106–107; Kuznetsov 1929, 10–11.
225 Ks. esim. Kuznetsov 1929, 34.
226 Komsomolskaja Pravda 16.1.1929, 1, ”Vsem organisatsijam VLKSM”, TsK VLKSM.
227 Davies 1980, 23; Komsomolskaja Pravda 3.1.1930, 1, ”Komsomoltsy kolhozov i sovhozov – litsom k
proizvodstvu”.
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köyhyydestään huolimatta omisti maata ja mahdollisesti myös vuokrasi sitä oman

työvoimansa ohella.228

Myös Komsomolilaisten työ maaseudun uudistamisessa ja kollektivisoinnin edistämisessä

jakautui talonpoikaisväestön taustojen mukaan. Köyhille ja keskitalonpojille propagoitiin

kollektiivitiloista ja uusista maatalousmenetelmistä. Kulakit eli rikkaat talonpojat sen sijaan

joutuivat komsomolilaisten vainojen kohteiksi, koska heidän katsottiin edustavan kapitalismia

maaseudulla.229 Kulakki ei ollut terminä uusi keksintö, vaan sitä oli käytetty jo NEP:n aikana

kuvaamaan maaseudun kapitalistisia elementtejä. Kulakilla oli tuolloin viitattu kuitenkin vain

maaseudun kauppamiehiin ja koronkiskureihin, jotka eivät suoranaisesti keränneet

omaisuuttaan maataloudella. NEP-ajan lopulla kulakeiksi alettiin vähitellen kutsua myös

varakkaita talonpoikia, joita pidettiin maaseutuporvaristona.230

Komsomolilaisille suunnatut kirjoitukset kuvasivat kulakit ilkeinä sabotööreinä, jotka

tahallaan piilottivat viljaa ja tahallaan hankaloittivat maan elintarvikejakelua.231 Alla  oleva

sarjakuva Komsomolskaja Pravdasta vuodelta 1929 kuvaa osuvasti näitä kulakkien

”sabotaasitoimia”.

Viljan hankintaa kulakkien tyylillä: ”Sato korjattiin, neuvoteltiin, köytettiin, täytettiin, asetettiin
syytteeseen…” Lähde: Komsomolskaja Pravda 15.9.1929, 2.

Ilkivaltaa tehneiden kulakkien lisäksi komsomolilaisille kerrottiin myös tyytyväisistä

talonpojista. Propagandalehtinen vuodelta 1929 kertoi edellisvuonna maaseudulla

työskennelleiden prikaatien kokemusten perusteella talonpoikien suhtautuneen heidän

228 Davies 1980, 23.
229 Komsomolskaja Pravda 3.1.1930, 1, ”Komsomoltsy kolhozov i sovhozov – litsom k proizvodstvu”.
230 Lewin 1985, The Making of the Soviet System. Essays in the Social History of Interwar Russia, 122–123.
231 Komsomolskaja Pravda 16.1.1929, 1, ”Vsem organisatsijam VLKSM”, TsK VLKSM.
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työhönsä hyvin myönteisesti. Esimerkiksi lehtisessä mainittu Minskin lähistöllä vieraillut

Komsomol-prikaati oli saanut talonpojilta hyvän vastaanoton. Nämä olivat tarkkailleet

huolellisesti kaupunkilaisten työtä näiden korjatessa maataloustyökaluja ja hoitaessa eläimiä.

Propagandalehtisen mukaan ”komsomolilaiset tekivät suuren työn” auttaessaan talonpoikia.

Ilmeisestikin nämä olivat tyytyväisiä komsomolilaisten toimintaan, koska heidän lähtiessään

talonpoikien pyyntö kuului: ”tulkaa ensi keväänä uudelleen”.232

Kuva tyytyväisistä talonpojista oli kuitenkin todennäköisesti suurelta osin liioiteltu. Useat

tutkimukset ja muistelmat nimittäin todistavat täysin päinvastaista talonpoikien

suhtautumisesta komsomolilaisiin. Sheila Fitzpatrickin ja Lynne Violan tutkimusten mukaan

talonpojat suhtautuivat kollektivisoijiin hyvin vihamielisesti ja pitivät neuvostovaltaa jopa

antikristuksen ilmentymänä. Sen sijaan, että he olisivat ryhtyneet yhteistyöhön

komsomolilaisten kanssa, nämä pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin vastustamaan heidän

toimiaan.233 Mikään ei tietysti poissulje sitä mahdollisuutta, että jossain päin laajaa

neuvostomaata olisi ollut komsomolilaisten ja neuvostovallan toimintaan tyytyväisiä

talonpoikia. Aiemman tutkimuksen valossa se näyttäisi kuitenkin melko epätodennäköiseltä.

Epärealistisen myönteisen kuvan luominen talonpoikien suhtautumisesta maatalouden

uudistuksiin olikin osa komsomolilaisiin kohdistunutta propagandaa.

Komsomolskaja Pravdan propagandalla vedottiin myös komsomolilaisten

velvollisuudentuntoon. Stalin kirjoitti Komsomolskaja Pravdassa maaliskuussa 1929

julkaistussa puheessaan, että:

”Jokainen maaseutusolu on velvollinen organisoimaan kolhoosin ja jokaisen maaseudun
Komsomol-aktiivin on lähitulevaisuudessa siirryttävä kolhoosille.”234

Komsomolilaiset velvoitettiin ottamaan kunnia-asiakseen viedä uutta, modernia

maataloustietoutta takapajuisten talonpoikien auttamiseksi ja viljasatojen määrän

kohottamiseksi.235 Symbolisella tasolla ajatuksena oli kaupungin ja sen edistyksen vieminen

maaseudulle.236 Tavoitteena ja iskulauseena oli ”muuttaa Venäjä takapajuisesta maasta

232 Kuznetsov 1929, 34.
233 Fitzpatrick 1994, 45, 50. Ks. myös Viola 1996, Peasant Rebels under Stalin. Collectivization and the Culture
of Peasant Resistance, 3, 51, 55–56.
234 Komsomolskaja Pravda 27.3.1929, 3, ”Doklad tov. Stalina”.
235 Komsomolskaja Pravda 16.1.1929, 1, ”Vsem organisatsijam VLKSM”, TsK VLKSM.
236 Clark 2000 (1981), The Soviet Novel. History as Ritual, 95.
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rikkaaksi, NEP-maasta sosialistiseksi”.237 NEP:iin turhautuneille komsomolilaisille

vertaaminen kielteiseksi koettuun vallankumouksen lupaukset pettäneeseen aikaan saattoi

toimia hyvänä kimmokkeena kampanjoihin osallistumiselle.

Propaganda komsomolilaisten värväämisen edistämiseksi oli todella tarpeen, sillä

ammattitaitoisesta väestä oli suuri pula maaseudulla. Kiire ja pula kollektivisoijista näkyivät

värväyksen lisäksi myös koulutuksessa. Esimerkiksi Sverdlovin kommunistisen yliopiston

opiskelijoita hoputettiin valmistumaan vuosina 1929–30 tavallista nopeampaa tahtia, sillä

heitä tarvittiin maaseudulle toteuttamaan maaseudun kollektivisointia.238

Komsomolskaja Pravdan maaseudun uudistamiseen liittyneissä kirjoituksissa korostettiin

yleisesti kaupungin ja maaseudun välistä sivistyksellistä eroa ja komsomolilaisten roolia

sivistyksen lähettiläinä, uuden modernin tiedon ja taidon tuojina. Kaikkea vanhaa pidettiin

kategorisesti huonona ja takapajuisena, ja päinvastoin: kaikki uusi oli edistyksellistä ja

parempaa – tie uuteen yhteiskuntaan.

”Jokainen solu organisoi yhden kolhoosin!”

Komsomolin satokampanja perustui paikallisten ja alueellisten Komsomol-solujen ja -

järjestöjen sekä kaupunkien järjestöjen kokoamien prikaatien toimintaan. Keskuskomitea

suositteli lisäksi erillisten komiteoiden perustamista alueille valvomaan ja koordinoimaan

kampanjan kulkua. Kampanjan tehtävät jakautuivat eri ryhmien ja järjestöjen kesken: osa

agitoi, levitti propagandaa ja järjesti luentoja, toiset taas keskittyivät kollektiivitilojen

(kolhoosi) perustamiseen, auttoivat talonpoikia maataloustöissä tai kuljettivat maaseudulle

koneita ja laitteita. Kampanjan tuloksena odotettiin syntyvän tuhansittain uusia kolhooseja ja

muita talonpoikien yhteenliittymiä. Työn tavoitteena oli innostaa mahdollisimman laajat

joukot osallistumaan kampanjaan. Komsomolilaisten lisäksi työ haluttiin laajentaa koskemaan

myös järjestöön kuulumatonta työläis- ja talonpoikaisnuorisoa sekä erilaisia yhteiskunnallisia

järjestöjä, kuten ammattiliittoja.239 Maaseudun järjestöjen iskulauseen mukaisesti heidän

tavoitteenaan oli saada jokainen solu organisoimaan vähintään yhden tuotantolaitoksen tai

kolhoosin.240

237 Komsomolskaja Pravda 16.1.1929, 1, ”Vsem organisatsijam VLKSM”, TsK VLKSM.
238 David-Fox 1997, 131.
239 Komsomolskaja Pravda 16.1.1929, 1, ”Vsem organisatsijam VLKSM”, TsK VLKSM.
240 Komsomolskaja Pravda 13.8.1929, 3, ”Vstretšaite osen novymi kolhozami”.
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Osa Komsomol-järjestöistä muodosti maatalouspropagandaan ja -agitaatioon suuntautuneita

prikaateja. Näihin prikaateihin kuului agitaattoreiden ja propagandistien ohella

maatalousasiantuntijoita ja kulttuurityöntekijöitä. Propaganda-agitaatioprikaatit kulkivat

junilla pitkin maaseutua pysähtyen työskentelemään eri paikkoihin. Propaganda-

agitaatioprikaatit pitivät luentoja, järjestivät konsultaatiota talonpojille, näyttivät elokuvia,

julisteita, levittivät lehtiä ja kirjallisuutta sekä selvensivät talonpojille uutta lainsäädäntöä.241

Talonpojille pyrittiin antamaan tietoa kollektivisoinnin eduista entiseen maaseudun

järjestykseen nähden tarkoituksena saada heidät siirtymään kolhooseille vapaaehtoisesti.242

Osa komsomolilaisista kiersi jalkaisin talosta taloon kertomassa maaseudun uudistuksista ja

houkuttelemassa talonpoikia siirtymään kolhooseille.243

Propagandaa levitettiin myös komsomolilaisten perustamilla neuvontapisteillä (agropunkt)

sekä Komsomol-tukikohdissa, joihin talonpojat saattoivat mennä esittämään kysymyksiä ja

saamaan neuvoja. Näissä neuvontapisteissä kerrottiin maatalouden uudistuksista

kollektivisoinnista ja osuuskunnista. Myös julisteiden ja seinälehtien levittäminen,

vapaaehtoinen tilastotietojen kerääminen sekä lukutuvissa keskusteleminen talonpoikien

kanssa kuuluivat Komsomolskaja Pravdan ja Komsomolin keskuskomitean suosittelemiin

työmetodeihin.244

Pelkkä suullinen agitoiminen ja talonpoikien neuvominen ei ollut Komsomolin johdon

mielestä riittävää toimintaa. Agitaation lisäksi pidettiin tärkeänä, että komsomolilaiset itse

näyttivät mallia olla työllään ja osallistumisellaan aktiivisesti kolhoosien elämään.245

Suullisen agitaation lisäksi myös itse kolhooseja käytettiin malliesimerkkeinä

kollektivisoinnissa. Kollektivisointiagitaatiossa keskityttiin kuvaamaan kolhoosien hyviä

puolia, kertomaan kolhoosien elämästä ja säännöistä.246

Yksi maaseudulla käytetty toimintametodi oli ns. sponsorointi tai kummitoiminta (šefstvo),

jota sovellettiin Neuvostoliitossa yhteiskunnan eri alueilla. Sponsoroinnilla tai

kummitoiminnalla tarkoitettiin toimintatapaa, jossa vahvempi ja pitempään toiminnassa

241 Kuznetsov 1929, 23, 28.
242 Komsomolskaja Pravda 30.3.1929, 4, ”Vosem kolhozov – rukami jatšejek”.
243 Solovieva 2000, “Sent by the Komsomol”, 235–237.
244 Komsomolskaja Pravda 15.2.1929, 2, “Perešagite etot minimum v borbe za urožai”.
245 Komsomolskaja Pravda 30.3.1929, 3, ”Na dele bud bortsom za kommunizm”.
246 Komsomolskaja Pravda 11.6.1929, 3, ”Za kolkoz agitirui kolhozom”, Husain Gilmanov.
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mukana ollut organisaatio avusti ja opasti pienempää ja heikompaa. Toverillinen avustus

vaihteli toiminnan luonteen mukaisesti kohdejärjestön rahallisesta avustamisesta ohjaavaan ja

neuvovaan toimintaan.247 Maaseudun uudistamiseen liittyneessä työssä sponsori- tai

kummijärjestö saattoi olla esimerkiksi jonkin tehtaan nuorista työläisistä vapaaehtoisesti

koottu remonttiprikaati, joka keskittyi koneiden ja laitteiden korjaamiseen.248 Prikaatin

jäsenistö koostui eri alojen nuorista. Esimerkiksi Voronežin tehtaan prikaatiin kuului 20

henkilöä: neljä seppää, neljä viilaajaa, kolme vasarantekijää, kaksi puuseppää, lasimestari,

harmonikan soittaja, agronomi, vaunuvastaava ja elokuvamekaanikkoja. Prikaateihin saattoi

kuulua myös yksittäisiä agitaattoreita ja propagandisteja.249

Vaikka maaseudulle lähetettiinkin erityisiä propagandaan erikoistuneita joukkoja, myös työ-

ja remonttiprikaatien edellytettiin työnsä ohessa levittävän propagandaa kollektivisoinnista ja

muista maatalouden uudelleen järjestelyyn liittyvistä kysymyksistä. Työprikaatien odotettiin

myös osallistuvan ja ottavan huolekseen talonpoikien organisoinnin.

”Maalle lähtevät työläisprikaatit ovat todellisia suurten köyhien talonpoikien ja
talonpoikaisnuorisomassojen kokoajia puolueen ja Komsomolin piiriin. He eivät
vain korjaile, lajittele viljaa tai taistele maatalouden tuholaisia vastaan, vaan he
selittävät talonpoikaisväestölle puolueen politiikkaa, propagoivat kollektivisoinnin
ideasta ja organisoivat köyhät talonpojat osuuskuntiin ja kollektiiveihin.”250

Esimerkistä käy hyvin esille Leninin propagandisti- ja agitaattori-termien rinnalla käyttämän

organisaattori-käsitteen merkitys. Massojen innostaminen kampanjoihin (agitaatio) ja tiedon

levittäminen (propaganda) eivät yksistään olleet riittäviä toimia suunnitelmien

toteuttamisessa. Innostetut ja ”oikealla” tiedolla varustetut joukot piti saada myös

organisoitua toimimaan ja työskentelemään oikealla tavalla. Viime vaiheessa mukaan tulivat

siis organisaattorit, jotka järjestivät joukot toimiviksi ryhmiksi ja opastivat heitä työhön.

Edellä mainittujen prikaatien lisäksi osa ryhmistä oli keskittynyt maatalouden uudistusten

vastustajiin, joita aikalaislähteissä nimitettiin ilkivallantekijöiksi. Iskulauseena näillä

prikaateilla oli taistella ”rikkaruohoja ja tuholaisia vastaan”. Ilkivallantekijät identifioitiin

suurimmaksi osaksi kulakkeihin, koska he, lehdistön mukaan, pyrkivät vahingoittamaan

kampanjoita.251

247 Ylikangas 2004, 214, viite 66.
248 Kuznetsov 1929, 12–13.
249 Kuznetsov 1929, 20, 22.
250 Kuznetsov 1929, 28–29.
251 Kuznetsov 1929, 26, 53.
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Myös talonpoikien kulttuuritason nostaminen kuului Komsomolin tehtäviin maaseudulla.

Kulttuuritason nostaminen liittyi ensisijaisesti uusien maatalousmenetelmien opettamiseen,

lukutaidon ja kirjojen lisäämiseen ja uudenlaisen modernin massakulttuurin levittämiseen,

mutta myös uskonnonvastaiseen propagandatyöhön.252

Satokampanjaan osallistuivat sekä kaupunkien että maaseudun Komsomol-solut ja -

järjestöt.253 Kaupunkien komsomolilaisten ja työläisnuorison aktiivisuutta kuitenkin

painotettiin erityisesti kampanjan läpiviemisessä.254 Maaseudun komsomolilaisia ei ehkä

pidetty yhtä pätevinä ja luotettavina kuin kaupunkien komsomolilaisia ja työläisnuorisoa, ja

siksi heidän panostaan maaseudun uudistamistyössä korostettiin. Toisaalta

kaupunkijärjestöjen nuorten ja Komsomoliin kuulumattoman nuorison kampanjaan

osallistumisesta kertomalla haluttiin osoittaa uudistusten saamaa laajaa kannatusta yli järjestö-

ja luokkarajojen, ja siihen vetoamalla saada lisää joukkoja innostettua työhön. Maaseudun ja

kaupunkien komsomolilaisten lisäksi maaseudulle värvättiin kaupunkien kommunisteja

(puolueen jäseniä), työläisiä ja opiskelijoita255. Komsomol teki yhteistyötä myös vuonna 1929

perustetun traktoriasemaliiton (MTS) kanssa, joka oli traktoriasemia koordinoimaan ja

maatalouskoneita lainaamaan perustettu järjestö256.

Komsomolskaja Pravdan satokampanjaa käsitelleiden artikkeleiden ja lehtijuttujen kohteina

olivat komsomolilaiset aktiivit, joiden tehtävänä oli levittää kampanjan tehtäviä ja organisoida

kampanjoita Komsomolin rivijäsenille omissa paikallisissa järjestöissään ja soluissaan.

Kampanjaan osallistuvien komsomolilaisten propagandan ja agitaation kohteena taas oli

maaseutuväestö, johon kohdistettiin sekä agitaatiota että propagandaa. Agitaatiolla eli lyhyillä

iskulauseilla, julisteilla ja suullisella henkilökohtaisella vaikuttamisella komsomolilaiset

yrittivät saada talonpoikia siirtymään vapaaehtoisesti kollektiivitiloille.

Maatalouspropagandan tehtävänä sen sijaan oli opettaa talonpojille uusia, vanhoja

tehokkaampia viljelysmenetelmiä. Molempiin tapoihin liittyy ajatus siitä, että

komsomolilaiset olivat edistyneempiä ja toivat talonpojille sivistyksen valoa ja ohjasivat

heidät kohti parempaa tulevaisuutta.

252 Kuznetsov 1929, 61.
253 Komsomolskaja Pravda 16.1.1929, 1, ”Vsem organisatsijam VLKSM”, TsK VLKSM.
254 Kuznetsov 1929, 3.
255 Fitzpatrick 1994, 50.
256 Komsomolskaja Pravda 3.10.1929, 3, ”Daješ kontakt!”.
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Agitaation ja propagandan välineet

Komsomolilaisten värväämiseksi maaseudun uudistamistyöhön käytettiin sanoma- ja

aikakauslehtien lisäksi aiheeseen keskittyneitä lehtisiä ja pamfletteja. Esimerkiksi vuonna

1929 ilmestynyt A. Kuznetsovin kirjoittama lehtinen Gorodskije komsomoltsy v pohode za

urožai (Kaupunkilaiskomsomolilaiset satokampanjassa) kertoi komsomolilaisille maaseudun

tilasta, maaseudun uudelleen järjestelemisen välttämättömyydestä neuvostomaan kehitykselle

ja siitä, miten maaseutua tuli muuttaa.257

Talonpoikiin pyrittiin vaikuttamaan lehtien, pamflettien ja kirjojen välityksellä, mikä oli

kuitenkin hankalaa, koska kirjalliset tuotokset eivät levinneet maaseudulla yhtä hyvin kuin

kaupungeissa.258 Myös korkea lukutaidottomuuden aste vaikutti siihen, että kuvallisen

materiaalin ja suullisen propagandan käyttö nousivat maaseudulla keskeiseen asemaan. Tästä

syystä komsomolilaisetkin käyttivät kollektivisointikampanjassaan kirjallisen ja suullisen

agitaation ja propagandan ohella radiota, kuljetettavia elokuvalaitteita sekä julisteita ja muuta

kuvallista materiaalia.259

Julisteet, joita V. Majakovski kutsui ”vallankumouksen kukkasiksi”, olivat

neuvostopropagandan näkyvimpiä välineitä. Aikalaiskertojien mukaan julisteisiin törmäsi

kaikkialla. Niitä oli kaupoissa, kapakoissa, talojen seinillä, tehtailla.260 Julisteet edustivat

massakulttuuria. Niitä oli helppo painaa kerralla paljon, levittää helposti laajalle alueelle ja

näin julisteilla voitiin saavuttaa enemmän ihmisiä kuin pelkillä kampanjoilla, kiertelevillä

agitaattoreilla ja propagandisteilla, lehdistöllä tai kirjallisuudella.261

Julisteiden, radion ja agitaatioelokuvien käyttämisestä ja levittämisestä kirjoitettiin

Komsomolskaja Pravdan sivuilla ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana kohtalaisen

paljon. Uusina tiedonvälittäjinä ne herättivät keskustelua käyttötavoista ja niiden

mahdollisuuksista propagandan levittämisessä. Suurilta osin keskustelu koski mainittujen

257 Kuznetsov 1929, 34.
258 Kelly 2001, Refining Russia. Advice Literature, Polite Culture and Gender from Catherine to Yeltsin, 244–
245.
259 Peris 1998, 72; Komsomolskaja Pravda 16.1.1929, 1, ”V pohod za urožai. Za sotsialistitšeskuju peredelku
derevni”.
260 White 1998, “The Art of the Political Poster”, 154.
261 Kenez 1985, 111.
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välineiden käytön lisäämistä ja parempien agitaatiofilmien ja julisteiden tuottamista.262

Erityisesti julisteita ja muuta kuvallista materiaalia pidettiin tärkeänä lisänä agitaatiossa ja

propagandassa, koska julisteiden, valokuvien ja piirustusten sanottiin elävöittävän esimerkiksi

luentoja ja esitelmätilaisuuksia sekä lisäävän agitaation ja propagandan vaikutusta.263

Maaseudun uudistamistyössä kuvien käyttö liittyi ensisijaisesti agitaatioon eli talonpoikien

kiihottamiseen ja mobilisointiin tähdänneeseen toimintaan. Kun komsomolilaiset kiersivät

talosta taloon houkuttelemassa talonpoikia siirtymään kolhooseille, he käyttivät apunaan

valokuvakansioita myönteisine kuvineen kolhooseista.264 Myös julisteilla pyrittiin

innostamaan maataloustöihin ja kolhooseille siirtymiseen. Esimerkiksi V. S. Svarogin juliste

vuodelta 1931 kehotti maataloustyöläisiä ja komsomolilaisia traktorin rattiin astumalla

osallistumaan maaseudun uudistamiseen. Julisteessa komsomolilainen viittoilee traktorin

päältä kehottaen mukaan työhön. Viestin perille menon varmistamiseksi julisteeseen on

yhdistetty myös iskulause, joka kehottaa maaseututyöläisiä ja komsomolilaisia suorittamaan

kevätkylvöä.265 Julisteen iskulause toistaa kirjallisesti jo aiemmin kuvallisesti – ja

todennäköisesti myös suullisesti – esitettyjä tehtäviä (viljelystyöt) ja sitä, kenelle viesti on

kohdistettu (komsomolilaiset ja maaseututyöläiset).

Kampanjoiden tavoitteita pidettiin ihmisten mielissä iskulauseilla. Lyhyet ja ytimekkäät

iskulauseet toistuivat joka puolella. Niitä toitotettiin puheissa, julisteissa, lehtien ja kirjojen

sivuilla ja mielenosoitusten ja kulkueiden julistuksissa.266 Komsomolilaisten iskulauseita

maatalouden uudistamistyössä olivat esimerkiksi: ”maaseudun takapajuisuutta vastaan”,

”puhtaan viljan puolesta” ja ”peltoalan laajentamiseksi”.267

262 Ks. esim. Komsomolskaja Pravda 12.3.1929, 4, ”Vkultšit kino v kulturnyi pohod”.
263 Komsomolskaja Pravda 25.7.1928, 5–6, ”O metodah našei agitatsii”.
264 Komsomolskaja Pravda 11.9.1929, 4, ”Votšina eserov i kulakov”, I. Aluer.
265 Vsesojuznyi Leninskii Kommunistitšeskii sojuz molodeži – stranitsy fotoletopisi 1978, teoksessa ei
sivunumerointia.
266 Peris 1998, 70–73.
267 Kuznetsov 1929, 57.



69

”Maataloustyöläiset ja komsomolilaiset, traktorin rattiin! Kevätkylvön
iskurijoukkoihin!” Lähde: Vsesojuznyi Leninskii Kommunistitšeskii
sojuz molodeži – stranitsy fotoletopisi 1978, teoksessa ei
sivunumerointia.

Vaikka julisteilla ensisijaisesti pyrittiinkin mobilisoimaan ihmisiä, voidaan niissä nähdä myös

syvällisempiä merkityksiä. Esimerkiksi Svagorin juliste suoran kehotuksen ohella viestittää

myös muita asioita. Kuvassa näkyvä traktori, tuon ajan yleinen edistyksen symboli, viittaa

uuteen moderniin tekniikkaan, jota komsomolilaiset olivat tuomassa maaseudulle.268 Myös

julisteen hahmoilla on merkitystä. Kuvaamalla yhdessä komsomolilaista ja

maataloustyöntekijää viestitettiin sitä, että juuri köyhät talonpojat olivat se osa maaseudun

väestöstä, joiden kanssa yhteistyötä piti harjoittaa. Kuvalla alleviivattiin toisaalta myös sitä,

että neuvostovallalla oli maaseudulla liittolaisia ja tukijoita.

Svagorin julisteessa näkyy myös se piirre, joka tulee esille useissa muissakin ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman ajan julisteissa. Ihmisiä ei kuvattu julisteissa yksilöinä, vaan

268 Kokorekinin juliste, ”Komsomol v borbu za bolševistskuju rekonstruktsiju transporta”, vuodelta 1931.
Sovetskii polititšeskii plakat 1973. Ks. edistyksen symboleista esim. Clark 2000 (1981), 93–95.
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varsinkin iskurityöjulisteissa yhtenä työläismassana tai tietyn joukon edustajina.269 Ääripäänä

tästä anonyymien henkilöiden kuvaamisesta voidaan pitää ihmisten esittämistä

silhuettimaisina hahmoina.270 Kasvottomien joukkojen kuvaamisella korostettiin

kollektiivisuutta, mutta toisaalta yksilöimättömillä kuvilla voitiin myös pyrkiä osoittamaan,

että kampanjat koskivat kaikkia ”oikeaan” luokkaan kuuluneita henkilöitä.

Komsomolilaiset käyttivät maaseudun uudistamisessa myös agitaatioelokuvia. Niiden tehtävä

oli sama kuin julisteiden tai valokuvien: vaikuttaa ihmisiin mobilisoitumisen puolesta.271

Peter Kenezin mukaan elokuva oli bolševikkien suosiossa, koska se uutena mediana

houkutteli ja kiehtoi ihmisiä. Julisteiden tapaan se oli agitaatio- ja propagandavälineenä hyvä

siitä syystä, että sillä voitiin saavuttaa laaja yleisö. Mykkäelokuvat sopivat yhtä hyvin

lukutaitoisille kuin lukutaidottomillekin eikä niitä suuren lukutaidottomuuden maassa voinut

jättää propagandassa ja agitaatiossa huomiotta. Elokuvanäytännöt toivat propagandaan myös

sosiaalisen luonteen. Ihmiset kokoontuivat elokuvanäytäntöihin yhteen ja muovautuivat

yleisöksi, joka yhdessä koki elokuvan sisällön ja sen tarjoamat viestit. Kenezin mukaan

myönteinen visuaalinen vastaanotto lisäsi propagandistin työn vaikutusta. Jos propagandistit

ja agitaattorit olivat tarpeeksi taitavia, he saattoivat vielä elokuvan jälkeen selventää yleisölle

filmien sanomaa ja näin edelleen vahvistaa haluttujen viestien perille menoa.272

Siitäkin huolimatta, että vallanpitäjät pystyivät määrittelemään elokuvien sisällön ja

rajoittamaan heidän mielestään haitallisten elokuvien levitystä, he eivät voineet millään

keinolla taata, että yleisö olisi vastaanottanut ja reagoinut elokuviin halutulla tavalla.273

Vaikka ihmiset olivat innostuneita elokuvista on hyvin hankala arvioida, kuinka paljon

vaikutteita he kuitenkaan niistä omaksuivat omaan ajatusmaailmaansa.

Neuvostopropagandan tutkimuksessa on usein tuotu esille, kuinka julisteet ja elokuvat

esittivät todellisuuden sijaan toivottua todellisuutta ja tämä ristiriita todellisuuden ja visioiden

välillä on tulkittu totalitaarisen yhteiskunnan piirteeksi.274 Toisaalta vapaan yhteiskunnankaan

269 Ks. esim. Sovetskii polititšeskii plakat 1973, Sovetskii polititšeskii plakat 1984 ja Istorija VLKSM. Živaja
letopis v treh tetraradjah 1966.
270 Bonnell 1994, “The Iconography of the Worker”, 360.
271 Komsomolskaja Pravda 16.1.1929, 1, ”V pohod za urožai. Za sotsialistitšeskuju peredelku derevni”.
272 Kenez 1992, 30, 36. Komsomol oli kahdella tavalla mukana elokuvapropagandassa. Ensiksikin se varasi
itselleen oikeuden tarkastaa kaikki nuorisoa koskevat elokuvat ja toiseksi se välitti elokuvia työläisklubeille ja
maaseudulle esitettäväksi talonpoikien keskuudessa. Kenez 1992, 106, 143.
273 Kenez 1992, 248.
274 Ibid.
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välittämät kuvat eivät nekään ole täysin ”vapaita” ja riippumattomia. Samalla tavalla kuin

propagandajulisteet esittävät olemassa olevan totuuden sijaan toivottua todellisuutta, myös

esimerkiksi ”vapaan kulutusyhteiskunnan” mainokset, jotka esittävät kulutuksen itsestään

selvänä tarpeena, välttämättä kuitenkaan vastaamatta todellisuutta, syntyvät halusta vaikuttaa

ihmisten mielikuviin ja niiden avulla edelleen heidän toimintaansa.275

Mainonnan ja propagandan yhtäläisyyksiä voidaan tarkastella myös toisin päin. Nykyajan

mainosten tapaan julisteilla ja iskulauseilla pyrittiin ”mainostamaan” puolueen suunnitelmia

neuvostomaan rakentamiseksi. Vaikka valta oli yksissä käsissä, ei miljoonia ihmisiä voitu silti

vain pakolla saada toimimaan. Ihmiset piti saada ”ostamaan” tuote eli mobilisoitumaan oikean

asian puolesta.276

Julisteet ja muu kuvallinen materiaali antoivat keskeisille tehtäville ja tavoitteille kuvalliset

muodot, mutta ne eivät sinällään tuoneet agitaatioon tai propagandaan mitään sisällöllisesti

uutta. Kuvallinen materiaali toimi näin myös kirjoitettujen ja suullisten viestien vahvistajana

ja kertaajana. Julisteet olivat erityisesti tärkeitä niiden ihmisten kannalta, jotka eivät lukeneet

lehtiä, osallistuneet lukupiireihin tai pyrkivät välttämään kaikenlaista kosketusta ideologian

kanssa. Koska julisteita oli kaikkialla julkisilla paikoilla, ei niihin voinut olla törmäämättä,

vaikkei ideologia olisikaan kiinnostanut.

3.2 Uudet ihmiset ja heidän vihollisensa

Velvollisuudesta sankaruuden mahdollisuuteen

Uuden ihmisen vision näkökulmasta kirjoittelu maatalouden uudistamisesta ja

kollektivisoinnista tuotti konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä ja minkälainen uusi ihminen

saattoi olla. NEP:n ajan teoreettisiin keskusteluihin verrattuna ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman uuden ihmisen kuvat olivat konkreettisemmin määriteltyjä ja

lähempänä arkipäivää. Komsomolskaja Pravdan sivuilla nostettiin esiin ansiokkaasti

kollektivisoinnissa toimineita Komsomol-soluja ja -prikaateja, joiden kuvilla, kertomuksilla ja

raporteilla kuvattiin heidän työtään ja saavutuksiaan.277

275 Barnicoat 1998, Posters. A Concise History, 184.
276 Lenoe 2004, 228, 230.
277 Ks. esim. Komsomolskaja Pravda 21.4.1930, 1, ”Jartše plamja geroitšeskih budnei!”.
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Tie uudeksi ihmiseksi alkoi velvollisuudesta ja sen täyttämisestä. Komsomolskaja Pravdassa

maaseudun uudistamiseen ja kollektivisointiin osallistuminen ilmoitettiin jokaisen

komsomolilaisen velvollisuudeksi:

”On tähdättävä siihen, että jokainen Komsomol-solu alistaisi työnsä puolueen yleislinjan –
maaseudun kollektivisoinnin puoleen. Jokainen maaseutusolu on velvollinen organisoimaan
kolhoosin ja jokaisen maaseudun Komsomol-aktiivin on lähitulevaisuudessa siirryttävä
kolhoosille.”278

Komsomolilaisten velvollisuudentuntoon vetoamisella pyrittiin ensisijaisesti värväämään

mahdollisimman paljon ihmisiä maaseudulle. Komsomolskaja Pravdassa kirjoitettiin, kuinka

tärkeää maaseudulle oli saada  mahdollisimman paljon ”meille läheisiä ihmisiä” eli puolueelle

luotettavia joukkoja: komsomolilaisia, kommunisteja sekä köyhintä talonpoikaisväestöä.

Esimerkiksi jokaiselle kolhoosille pyrittiin perustamaan Komsomol-solu vahvistamaan

neuvostovaltaa ja levittämään aatetta.279 Kolhooseille tarvittiin komsomolilaisia paitsi

vahvistamaan niiden kehitystä, mutta myös jatkamaan luokkataistelua, koska kolhoosien

sisällä uutisoitiin olevan vaarallisia elementtejä.280 Värväämisen ohella kirjoituksilla

komsomolilaisten velvollisuuksista luotiin myös kuvaa siitä, millainen esimerkillisen

komsomolilaisen tuli olla, millä tavalla toimien hänestä tuli sosialismin rakentamisen

etujoukkoa, – toisin sanoen uusi ihminen.

Velvollisuuden ohella komsomolilaisille painotettiin heidän tärkeää merkitystään uudistusten

onnistumisessa. Maaseudun tulevaisuus sidottiin komsomolilaisten työpanokseen ja heidän

työnsä onnistumiseen. Komsomolskaja Pravdassa muistutettiin, ettei kollektivisointi

merkinnyt suurta askelta vain sosialismin rakentamisessa neuvostoyhteiskunnassa, vaan sillä

oli merkitystä koko maailman työläisille ja talonpojille.281 Myös ammattitaitoisen väen

tärkeyttä korostettiin. Komsomolilaisia kehotettiin kouluttautumaan maataloustöihin, sillä

”ne, jotka ensimmäisinä ryntäävät ratin taakse, niiden käsissä on maatalouden uudelleen

organisoinnin johto”, Komsomolskaja Pravdassa kirjoitettiin. Samalla annettiin myös

ymmärtää, että juuri nämä kouluttautuneet olisivat kollektivisoinnin etujoukkoa,

278 Komsomolskaja Pravda 27.3.1929, 3, ”Doklad tov. Stalina”.
279 Komsomolskaja Pravda 7.6.1931, 3, ”V každom kolhoze – komsomolskaja jatšeika”; Komsomolskaja Pravda
5.9.1929, 3, ”Novyje ljudi dlja novoi derevni!”, I. K.
280 Komsomolskaja Pravda 3.1.1930, 1, ”Komsomoltsy kolhozov v sovhozov – litsom k proizvodstvu”.
281 Komsomolskaja Pravda 21.4.1930, 1, ”Jartše plamja geroitšeskih budnei!”.
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edistyksellisiä ihmisiä.282 Velvollisuutensa täyttämällä tai kouluttautumalla komsomolilaisille

annettiin mahdollisuus nousta sosialismin rakentajien eliittiin, parhaassa tapauksessa

sankaruuteen.

Kollektivisoinnin ja maatalouden esikuvat olivat kollektiivisia sankarijoukkoja tai sankareita:

ansiokkaasti työskennelleitä Komsomol-soluja ja -prikaateja tai jonkun ammattikunnan

edustajia, kuten esimerkiksi viilaajia tai seppiä. Nämä ”työnsankarit” olivat yleensä aivan

tavallisia ihmisiä, jotka olivat täyttäneet puolueen ja Komsomolin antamat tehtävät tai tehneet

jopa vaatimuksia enemmän.283 Yksilöitä ei kuitenkaan nostettu esiin, vaan massojen

sankaruutta ja luokkaluonnetta korostettiin.284 Kuten Katarina Clark on todennut,

ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aika oli tasajakoisuuden aikaa. Etusijalla oli ”pieni

ihminen” (”little man”) tavallisine arkipäiväisine askareineen.285 Ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman alun neuvostosankarit edustivat yleensä ryhmäänsä tai luokkaansa ja

ansaitsivat sankaruutensa siksi, että he olivat uhranneet työnsä kollektiivisen edun nimissä,

eivät siksi, että he olisivat yksilöllisillä kyvyillään päätyneet sankaruuteen oikeuttaneeseen

tekoon.

282 Komsomolskaja Pravda 5.9.1929, 3, ”Novyje ljudi dlja novoi derevni!”, I. K.
283 Ks. esim. Komsomolskaja Pravda 11.6.1929, 3, ”Za kolhoz agitirui kolhozom”, Husain Gilmanov.
284 Vihavainen 1998, 184, 186.
285 Clark 2000 (1981), 91–92.
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Ulkomaiden johtajat ihmettelemässä neuvostosankareita ensimmäisen
viisivuotissuunnitelman aikana. Sankarit ylhäältä vasemmalta lähtien:
puolueen jäsen, komsomolilainen, iskuri, kolhoosityöntekijä,
kulttuurityöläinen ja puna-armeijan sotilas. Lähde: Komsomolskaja Pravda
7.11.1929, 1.

Sankaruus ei aina liittynyt pelkästään työntekoon. Sankariksi saattoi nousta myös muilla

ansioilla. Tunnetuin kollektivisointiin liittyvä sankaritarina lienee pioneeri Pavlik Morozovin

kertomus. Tarinan mukaan Pavlik Morozov ilmiantoi isänsä kulakkina, minkä vuoksi hänen

setänsä tappoivat hänet. Sankariutta Pavlikin tapauksessa edusti lojaalisuus puolueelle ja

valtiolle: vanhempien ja valtion etujen ollessa vastakkain kenen tahansa pioneerin tuli asettaa

valtio perheensä edelle. Pavlikin tarina on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka tosi

tapahtumasta syntynyt tarina muovautui vallanpitäjien käyttöön sopivaksi sankaritarinaksi.

1970-luvulla Pavlikin sankaritarinaa tutkittaessa kävi nimittäin ilmi, ettei Pavlikin toiminnan

motivaationa ollutkaan ilmiantaa isäänsä ideologisena vihollisena, vaan kaunainen Pavlik

halusi kostaa isälleen tämän hylättyä perheensä.286 Pavlikin tarinan todenperäisyydellä ei

ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana ollut kuitenkaan suurta merkitystä. Tärkeämpää

286 Fitzpatrick 1994, 255–256.
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oli viestittää sitä, että uuden ihmisen keskeinen ominaisuus oli lojaalius puolueelle ja sen

päätösten kyseenalaistamaton noudattaminen.

Kaikkiin komsomolilaisiin velvollisuudentuntoon tai sankaruuden mahdollisuuteen

vetoaminen ei tehonnut, vaan he eivät joko osallistuneet kollektivisointiin ollenkaan tai

häipyivät kolhooseilta kesken kampanjan työn vaikeuden tai sen kiinnostamattomuuden

vuoksi. Näihin ”luovuttajiin” kohdistettiin rankaisutoimenpiteitä, mikä tarkoitti esimerkiksi

kolhoosityöstä poistuneiden komsomolilaisten rankaisemista tai jopa erottamista

järjestöistään.287 Näitä niskuroivia komsomolilaisia rangaistiin myös julkaisemalla heidän

nimensä ja kuvansa paikallisissa lehdissä tai Komsomol-solujen seinälehdissä ns. mustalla

listalla. 288 Huonot esimerkit myös nostettiin hyvien rinnalle kertomaan, mikä oli väärä tapa

toimia, missä kulki kunnon komsomolilaisen tai uuden ihmisen määritelmän raja.

Usein suurin syy maalta lähtöön oli se, että työ maaseudulla oli vaikeaa eivätkä olot yleensä

olleet sellaisia, joihin komsomolilaiset olivat odottaneet joutuvansa. Toukokuussa 1930

Komsomolskaja Pravdassa julkaistiin erään kolhoosiin päätyneen työläisen Komsomolin

keskuskomitealle osoittama kirje, jossa hän vetosi päästäkseen takaisin töihin kaupunkiin:

”Maaseudulla eläminen on muuttunut vaikeammaksi. Elämä on huonontunut, mutta ei sen näin
pitäisi olla. Ja tämän vuoksi pyydän Komsomolin keskuskomiteaa järjestämään minulle töitä
kaupungista (voin työskennellä viilaajana tai seppänä). Moskovasta, asemalta tai tehtaasta.
Toverit, ottakaa tämä huomioon ja vastatkaa minulle. Teidän uskollinen taistelijanne,
vallankumouksen puolesta. Jegor Smirnov.”

Jegorin kirjeen perään Komsomolskaja Pravdassa julkaistiin myös kommentti, jossa todettiin

elämän olevan välillä vaikeaa. Jegor leimattiin pelkuriksi ja jänishousuksi, jota ei voinut

hänen tekojensa vuoksi pitää taistelijana eikä enää edes komsomolilaisena.289 Jegorin tapaus

on valaiseva esimerkki siitä, kuinka uuden yhteiskunnan ja uuden ihmisen utopioiden

saavuttamiseen oli ikään kuin sisään kirjoitettuna uhrautumisen vaatimus. Visioissa päämäärät

asetettiin niiden saavuttamiskeinojen edelle. Komsomolskaja Pravdan tekstistä nousee esiin

ajatus siitä, että uuden yhteiskunnan ja uuden ihmisen saavuttamiseksi oli kärsittävä ja tehtävä

työtä, mutta ne olivat niin hyviä päämääriä sen hetkiseen olotilaan verrattuna, että niiden

eteen kannatti uhrautua. Kaikki eivät kuitenkaan heti ymmärtäneet tätä ajatusta ja siksi

287 Komsomolskaja Pravda 7.5.1930, 1, ”Komsomoltsy – v kolhozy!”.
288 Komsomolskaja Pravda 16.1.1929, 1, ”Vsem organisatsijam VLKSM”, TsK VLKSM.
289 Komsomolskaja Pravda 7.5.1930, 2, ”Dezertiry  s kolhoznoi stroiki – nedostoiny zvanija lenintsev”.
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valittivat oloistaan. Ne, jotka ymmärsivät uhrautua itseä suuremman asian puolesta ja tekivät

sen vielä odotettua paremmin, nostettiin sankareiksi ja esimerkeiksi muille.

Kollektiivinen sankaruus ei kestänyt pitkään, sillä jo ensimmäisen viisivuotissuunnitelman

lopulla, 1930-luvun alussa joukkojen sankaruudesta siirryttiin yksilöllisten sankareiden

korostamiseen ja kuvaamiseen.290 Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman alkuvuosien

kollektiiviset sankarit tarjosivat kuitenkin kasvualustan uudelle neuvostosankaruuden

aikakaudelle, joka puhkesi kukoistukseensa 1930-luvulla.

Luokkaviholliset

Viholliset kuuluivat olennaisena lähtökohtana bolševikkien ideologiaan, joka perustui Marxin

ajatukselle luokkien välisestä sodasta. Vihollisia ei siis ollut vain neuvostomaan ulkopuolella,

vaan sen ”sisälläkin”.291 Vihollisten etsimisen taustalla voidaan nähdä Juri Lotmanin

korostama ankaran dualistinen venäläisen ajattelun perinne, jossa asiat nähdään usein

vastakohtapareina eikä neutraalia tilaa niiden välillä ole.292 Sankarien ja vihollisten voidaan

myös katsoa palautuvan ortodoksisen uskonnon pyhimyksiin ja paholaisiin.293 Lenoen

mukaan luokkavihollisten ja piilotettujen vihollisten etsiminen ja ilmianto olivat erottamaton

osa stalinistista kulttuuria ensimmäisestä viisivuotiskaudesta lähtien. Sotaisa kerronta

teollistamisesta käytävässä taistelussa vaati vihollisia. Luokkaviholliset palautuvat Marxin

kirjoituksiin, josta neuvostotoimittajat ja propagandatyöläiset herättivät ne henkiin NEP-ajan

lopulla.294

Kulakkien vainoaminen oli osa samaa projektia kuin puolueen kulttuurivallankumous, jossa

vanhoja kulttuuriauktoriteetteja ja vanhaa porvaristoa vastaan hyökättiin. Stalin oli vuodesta

1927 lähtien puhunut kapitalististen elementtien poistamisesta. Hän oli ennustanut

luokkasodan tiukkenevan ja vanhojen luokkien pyrkivän vielä viimeisillä voimillaan

vastustamaan neuvostovaltaa. Brooks on tulkinnut neuvostokulttuurin viholliskuvia

performatiivisen kulttuurin käsitteen kautta. Hänen mukaansa performatiivinen kulttuuri lähti

siitä ajatuksesta, että ideaalinen järjestys luotaisiin poistamalla vihamieliset ja vieraat

290 Vihavainen 1998, 187.
291 Brooks 2000, 22; Luukkanen 1994, 216.
292 Kivinen 1998, 219.
293 Bonnell 1994, 343.
294 Lenoe 2004, 78.
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elementit yhteiskunnasta.295 Luokkaviholliset koettiin neuvostoyhteiskunnassa konkreettisina

uhkina suunnitelmien läpiviemiselle ja vallan säilyttämiselle.

Komsomolilaisia informoitiin jo kollektivisoinnin varhaisvaiheissa maaseudulla uhkaavasta

”oikealta tulevasta” vaarasta eli kulakeista. Kulakit leimattiin kommunisteja vastaan

suunnatun vastarinnan pääpukareiksi ja heidän kerrottiin käyttävän aseinaan lahjontaa,

juonittelua ja terroria.296 Komsomolskaja Pravdan kirjoitusten mukaan kulakit pimittivät

viljaa, eivätkä suostuneet yhteistyöhön hallituksen kanssa, vaan möivät viljansa toreilla.

Kulakkien sanottiin myös liittoutuneen neuvostovaltaa vastaan ja järjestävän sen vuoksi vasta-

agitaatiota. Kulakkeja oli Komsomolin johdon ja lehtien mukaan boikotoitava, ja he olivat

komsomolilaisten taistelun tärkein kohde maaseudulla.297 Komsomolskaja Pravdan

kuvituksissa kulakit kuvattiin usein hyvin syöneinä, ahneen näköisinä miehinä, vanhan

yhteiskunnan arvomaailman edustajina ja uuden yhteiskunnan rakentamista uhkaavina

vihollisina.298

Kulakkeja tihutöissään.
Lähde: Komsomolskaja Pravda 11.9.1929, 4

295 Brooks 2000, 131–133, 135.
296 Komsomolskaja Pravda 27.3.1929, 3, ”Doklad tov. Stalina”.
297 Komsomolskaja Pravda 30.3.1929, 3, ”Kulaki organizujut hlebnuju statšku”; Komsomolskaja Pravda
15.5.1929, 2, ”Kulatskie miny pod traktor”.
298 Ks. esim. Komsomolskaja Pravda 11.9.1929, 4.
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Vuoden 1929 syksyllä maaseutuun kohdistuneisiin kampanjoihin tuli entistä voimakkaammin

mukaan luokkasodan lietsominen, joka kohdistui kulakkien lisäksi myös muihin maaseudun

luokkavihollisiin, lähinnä papistoon. Luokkavihollisen leimaa käytettiin myös toisella tavalla.

Luokkavihollisiksi saatettiin laskea kulakkien ja pappien ohella periaatteessa myös kaikki ne,

jotka vastustivat kollektivisointia, mikä ilmenee hyvin Komsomolin

kollektivisointikampanjassa käyttämästä iskulauseesta: ”se, joka on kolhooseja vastaan, on

meitä vastaan”.299

Kollektivisoinnin vastustajilla tarkoitettiin ensikädessä yhteistyöstä kieltäytyviä talonpoikia,

mutta sanaparilla viitattiin myös niihin komsomolilaisiin, jotka syystä tai toisesta kieltäytyivät

osallistumasta kollektivisointiin, tai esittivät siitä eriäviä mielipiteitä. Komsomolilaisia

kehotettiinkin työnsä ohessa tarkkailemaan omia rivejään ja puhdistamaan niitä vieraista

elementeistä. Ne komsomolilaiset, jotka eivät halunneet olla mukana kollektivisoinnissa,

rakentamassa kolhooseja ja täyttämässä puolueen yleislinjaa, oli puhdistettava riveistä.300

Luokkavihollisen tai petturin leiman saattoi saada passiivisuudesta, mutta myös

luokkavihollisten auttamisesta.301 Komsomolskaja Pravdan mukaan kulakit pyrkivät

tuhoamaan kolhooseja sisältä päin liittoutumalla talonpoikien kanssa. Nämä ”petturit” eivät

halunneet nähdä vihollisia keskuudessaan, vaan veljeilivät kulakkien ja muiden vihollisiksi

luokiteltavien kanssa.302 Maaseudun Komsomol-soluilta vaadittiinkin ”velvollisuutta täyttää

oikealla tavalla puolueen linja kolhoosiliikkeessä”.303 Luokkavihollisia oli siis kahdenlaisia:

ideologisia vihollisia, joiden leima johtui tiettyyn luokkaan kuulumisesta ja ns. sisäisiä

vihollisia, jotka kuuluivat oikeaan luokkaan, mutta jotka vastustivat vallanpitäjien päätöksiä.

Vihollisten jahtaaminen kiihtyi Komsomolskaja Pravdassa tammikuussa 1930, jolloin

kulakkien boikotoiminen ja eristäminen, joka oli ollut aiempi linja, ei enää riittänyt, vaan

iskulauseeksi maaseudun luokkataistelussa nostettiin ”kulakkien likvidointi luokkana”.304

Kulakkien luokkavainon taustalla oli Stalinin lausunto joulukuussa 1929, jossa hän vaati

299 Komsomolskaja Pravda 13.10.1929, 3, ”Smeleje za sotsialistitšeskoje pereustroistvo derevni”.
300 Ibid.
301 Komsomolskaja Pravda 16.3.1930, 1, ”Komsomol – na vypolnenie boevoi direktivy partii”, postanovlenie
VKP(b).
302 Komsomolskaja Pravda 23.10.1930, 3, ”Gljadi v oba!”.
303 Komsomolskaja Pravda 16.3.1930, 1, ”Komsomol – na vypolnenie boevoi direktivy partii”, postanovlenie
VKP(b).
304 Komsomolskaja Pravda 11.1.1930, 1, ”Mobilizatsa!”.
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kollektivisoinnin ja luokkataistelun vauhdittamista.305 Komsomolskaja Pravdassa luokkasotaa

lietsottiin kertomalla, kuinka kulakkien vastarinta oli pahentunut vuoden 1929 loppua kohti ja

että he olivat kehittäneet uusia vasta-agitaatiometodeja neuvostovaltaa vastaan. Kirjoitusten

mukaan kulakit tappoivat karjaansa, yrittivät sabotoida kevätkylvöjä, terrorisoivat

talonpoikien omaisuutta ja kehottavat heitä myymään sitä. He myös levittivät erilaisia

perättömiä huhuja neuvostovallasta vahingoittaakseen sosialistisen talouden rakentamista.306

Kulakki taistelemassa kolhooseja vastaan ”haulikoin ja ikonein”.
Lähde: Komsomolskaja Pravda 23.10.1930, 3.

Komsomolilaiset saivatkin usein kylmän vastaanoton kulakeilta ja muilta talonpojilta, jotka

eivät olleet erityisen innostuneita jakamaan tilojaan ja karjaansa koko kolhoosin kanssa.

Komsomolilaisia vastaan käytiinkin avoimesti sotaa ja useita komsomolilaisia sai surmansa

kollektivisoinnin yhteydessä. Lokakuussa 1929 Komsomolskaja Pravdassa kerrottiin

tapauksesta, jossa huligaanikulakiksi mainittu Nikolai Agapov oli puukolla tappanut toveri

Aleksei Pavlovin, joka oli toiminut Krasnaja Gorka -kolhoosin ja Komsomol-solun

305 Fitzpatrick 1994, 54.
306 Komsomolskaja Pravda 5.1.1930, 2, ”Novyi maner kulaka”.
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sihteerinä.307 Vastaavia tapauksia uutisoitiin Komsomolskaja Pravdassa kohtalaisen usein.

Joihinkin tällaiset uutiset saattoivat vaikuttaa kielteisesti, mutta vannoutuneimpia aatteen

puolustajia se todennäköisesti innosti entisestään luokkasotaan kulakkeja vastaan.

Tilanteet kulakkien kanssa kärjistyivät usein siksi, että komsomolilaiset käyttivät kulakkien

vainoamisessa uskonnonvastaista propagandaa.308 Komsomolin uskonnonvastaiset kampanjat

kollektivisoinnin yhteydessä yltyivät usein väkivaltaisiksi karnevaali-tyyppisiksi

tapahtumiksi, joissa ikoneja tuhottiin, kirkkoja suljettiin ja papistoa vastaan hyökättiin.

Yhdessä tapauksessa Komsomol-prikaati oli järjestänyt ikoneilla kuvainnollisen

oikeudenkäynnin ortodoksisen kirkon pyhimyksiä vastaan. Pyhimyksille oli langetettu

rangaistuksia kuolemantuomioista lähtien, koska nämä olivat toimineet kolhooseja vastaan.309

Komsomolin hyökkäykset uskontoa vastaan aiheuttivat talonpojissa kielteistä suhtautumista

Komsomoliin ja pioneereihin. Usein vanhemmat kieltäytyivät päästämästä lapsiaan

Komsomolin ylläpitämiin lukutupiin tai osallistumaan pioneerien toimintaan. Talonpojat

pitivätkin komsomolilaisia usein huligaaneina.310

Lynne Violan mukaan kollektivisointi yltyi kiivaimmillaan niin rajuksi, että sitä voisi kutsua

jopa sodaksi kahden kulttuurin välillä. Kollektivisoinnin vastustamiseksi talonpojat

organisoivat vastarintaa kapinoiden ja jopa surmaten neuvostovallan edustajia. Violan

mukaan talonpoikien kulttuuria, elämäntapaa ja instituutioita vastaan hyökättiin, koska ne

edustivat talonpoikien itsenäisyyttä ja erillisyyttä valtiosta, joka ei sopinut bolševikkien

suunnitelmiin.311

Viholliskuvan luominen voidaan nähdä keinona rakentaa omaa, tässä tapauksessa yhteiseen

utopiaan kuuluneen uuden ihmisen identiteettiä. Monella identiteettiä tutkivalla tieteenalalla

”toiseutta” pidetään identiteetin rakennusvälineenä. Identiteetin ei voida ajatella rakentuvan

tyhjiössä, vaan se vaatii muotoutuakseen toiseuden, johon peilata ”itseä”.312 Toiseus voi

esiintyä identiteetin luomisessa eri tasoilla. Kielellisellä tasolla erot ovat tärkeitä merkitysten

tekemisen kannalta. Ilman eroja, ilman toista merkitystä ei voisi olla olemassa. Merkitysten

erottamiseksi tarvitaan siis vastakohtapareja, joiden avulla identiteettiä rakennetaan. Toisaalta

307 Komsomolskaja Pravda 11.10.1929, 4, ”Ubiistvo Komsomoltsa Pavlova”.
308 Komsomolskaja Pravda 8.2.1930, 2, ”Likvidirovat kulatskie agitpropy”.
309 Fitzpatrick 1994, 60–61.
310 Viola 1996, 50–51.
311 Viola 1996, 38, 44, 238.
312 Saukkonen 1996, ”Identiteetti ja kansallinen identiteetti”, 9–10; Hall 2002, Identiteetti, 248.



81

identiteetti muokkaantuu myös dialogissa toisen kanssa ja on näin koko ajan liikkeessä.

Kulttuurisella tasolla erojen merkitseminen, toiseuden ja oman erottaminen nähdään

symbolijärjestelmän perustana. Toisin sanoen toista käytetään myös kulttuurin

muokkaamisessa. 313

Komsomolin propagandassa ja agitaatiossa luokkavihollisen käsite voidaan tulkita uuden

ihmisen identiteetin rakentamisen välineeksi. Luokkaviholliskategorialla voitiin rajata, mitä

uuden ihmisen määritelmään kuului ja mitä siihen taas ei hyväksytty. Uuden ihmisen

määritelmä oli koko ajan liikkeessä ja sai uusia määritteitä tai rajauksia sen mukaan, mitä

vallanpitäjät kulloinkin pitivät identiteettiin sopivana. Uuden ihmisen kuva oli siis jatkuvassa

liikkeessä ja muuttui tarpeen vaatiessa.

3.3 ”Hillitkää tahtia, toverit!”– ristiriidat propagandakuvien ja todellisuuden

välillä

Maaliskuussa 1930 Stalin pyrki rauhoittamaan liian aggressiiviseksi käynyttä kollektivisointia

ja kulakkien vainoa Pravdan artikkelissaan ”Menestys panee pään pyörälle”. Siinä hän totesi,

että suurimmat tavoitteet maaseudulla oli turvattu ja että osa kollektivisoijista oli mennyt liian

pitkälle toimissaan. Stalin muistutti kollektivisoinnin vaativan talonpoikien vapaaehtoisuutta

ja syytti ylilyönneistä paikallisviranomaisia, vaikka juuri keskeiset puoluejohtajat olivat

vaatineet nopeaa kollektivisointia.314 Stalin mainitsi myöhemmin artikkelin tarkoituksen

olleen varoittaa ”tovereita”, jotka olivat menneet toimissaan liian pitkälle.315 Taisteluissa

kulakkeja vastaan oli usein todella menty liiallisuuksiin. Muualle siirrettyjen kulakkien

omaisuutta oli ryöstelty ja kulakkeja kohtaan oli käytetty liiallista väkivaltaa.

Väärinkäytöksistä oli raportoitu ja näin tiedot ylilyönneistä päätyivät eteenpäin.316

Kollektivisoinnin liiallisesti aggressiivisuudesta kirjoiteltiin myös Komsomolskaja

Pravdassa.317 Lehden mukaan kollektivisoinnissa oli tehty virheitä. Luokkavihaa oli

kohdistettu keskitalonpoikiin, joiden kanssa olisi vihanpidon sijaan pitänyt keskustella ja

313 Hall 2002, 152–157.
314 Fitzpatrick 1994, 62; Viola 1987, 92.
315 Davies 1980, 270.
316 Fitzpatrick 1994, 56.
317 Komsomolskaja Pravda 16.3.1930, 3, “Pjat ošibok, pomogajuštših vragu”, G. Silin.
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neuvotella.318 Komsomolskaja Pravdassa korostettiin puolueelta saatuja käskyjä ja

irtisanouduttiin puolueen ja Komsomolin vastuusta maaseudulla tapahtuneisiin virheisiin.

Lehti kirjoitti, ettei puolue missään vaiheessa ollut antanut käskyä tuhota keskitalonpoikia,

vaan kollektivisoinnin sanottiin perustuvan vahvaan liittoon keskitalonpoikien kanssa.

Ylilyönnit kulakkien ja muiden talonpoikien tuhoamisessa laitettiin näin muiden kuin

puolueen syyksi ja sen erehtymättömyyttä näin korostettiin.319 Tilanne kollektivisoinnin

suhteen oli hankala. Komsomolilaisille oli kyllä annettu ohjeet siitä, että vain kulakit piti

tuhota ja keskitalonpojat säästää. Kukaan ei kuitenkaan ollut kertonut heille eroja kulakkien ja

keskitalonpoikien välillä.320

Syyksi äkilliseen käänteeseen kollektivisointipolitiikassa on arveltu talonpoikien vihaisia

reaktioita kollektivisointiin Ukrainassa, Kazakstanissa ja Siperiassa.321 Talonpoikien vastustus

aiheutti puolueen johdossa epävarmuutta vuoden 1930 kevätkylvön onnistumisesta, ja he

halusivat väliaikaisesti vakauttaa ja rauhoittaa tilannetta.322 Myös Komsomolskaja Pravdan

kirjoittelussa oli keväällä 1930 nähtävissä laimentumisen merkkejä. Komsomolilaisia ei

kehotettu yhtä kiivaasti luokkataisteluun kuin aiemmin. Sen sijaan kulttuurityötä ja

kollektiivien kehittämistä korostettiin.323 Kollektivisointi ja kulakkien vainoaminen jatkuivat

kaikesta huolimatta ylilyöntien jälkeenkin.324 Keväällä 1930 tehtiin esimerkiksi suuri

kampanja, johon värvättiin 25 000 kollektivisoijaa.325 Komsomolkin mobilisoi toukokuussa

1930 maaseudulle 500 työnjohtajaa ja 500 propagandistia paikallisten Komsomol-solujen

vahvistamiseksi ja tekemään jatkuvaa propagandatyötä. Värvättävien kohdalla seula oli

kuitenkin aiempaa tiukempi. Kuka tahansa ei enää kelvannutkaan kollektivisoijaksi.

Mobilisoitavien tuli olla työläistaustaisia, puolueen jäseniä, maksimissaan 1905 syntyneitä ja

”parasta ainesta”.326

Jos talonpojat olivat pettyneitä kollektivisointiin, niin olivat useat komsomolilaisetkin. Joskus

aateintoiset komsomolilaiset yrittivät liian innokkaasti saada järjestöön kuulumattomia nuoria

318 Komsomolskaja Pravda 4.5.1930, 3, ”Dorogu hozjaistvennomu opytu”, S. K.
319 Komsomolskaja Pravda 16.3.1930, 1, ”Komsomol – na vypolnenie boevoi direktivy partii”, postanovlenie
VKP(b).
320 Viola 1987, 75.
321 Fitzpatrick 1994, 63.
322 Davies 1980, 410, 414.
323 Komsomolskaja Pravda 18.5.1930, 4, ”Pridvinut formy agitatsii k massam krestjanstva”.
324 Fitzpatrick 1994, 62; Davies 1980, 283.
325 Viola 1987, 46.
326 Komsomolskaja Pravda 26.5.1930, 1, ”Ukrepim rešajuštšie zvenja derevenskogo Komsomola”.
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mukaan, että he häipyivät kommuuneista. Kolhooseillakaan elämä ei lähtenyt välttämättä

kovin helposti käyntiin. Vaikka komsomolilaisilla intoa uuden elämän aloittamiseen riittikin,

ei heillä aina ollut tarpeeksi tietoa ja kärsivällisyyttä rakentaa kolhooseista annettujen

ohjeiden mukaisia maatalouskeskuksia.327

Myöskään komsomolilaisille maaseudusta ja talonpojista annettu kuva ei useinkaan pitänyt

paikkaansa, vaan he pettyivät todellisuuden kohdatessaan. Maaseutua uudistamaan lähteneitä

komsomolilaisia ei otettu tyytyväisyydellä eikä ilolla vastaan, vaan heitä odottivat

neuvostovaltaa kohtaan epäluuloiset ja vihamieliset talonpojat, jotka kokivat maaseudun

uudistukset hyökkäyksinä omaa perinteistä kulttuuriaan vastaan. Näin eräs komsomolilainen

kuvaa työtään maaseudulla kollektivisoinnin edistämiskampanjassa:

“Me hyväksyimme idean toteuttamisen naiivisti uskoen, että kyläaktivistien esimerkki toimisi
mallina muille talonpojille. Aktiivit, kaikki kymmenen, ryhtyivät ajamaan karjaa kyläneuvostoa
kohti. Talonpojat pilkkasivat ja katsoivat heitä vihamielisesti. Osa meidän joukostamme yritti
mennä neuvostoa lähimpänä asuvan talonpojan mökkiin sisälle. Yritimme suostutella häntä
liittymään kolhoosiin, mutta hän kieltäytyi sillä perustella, ettei kukaan muukaan liittyisi siihen.
Yksi meistä, joka kuvitteli, että talonpoika oli jo melkein liittymisen kannalla, heitti narun
talonpojan lehmän pään yli ja alkoi vetää sitä kohti kyläneuvoston rakennusta. Tämä
ilmeisestikin oli viimeinen pisara. Iskuja sateli joka suunnalta. Kaikki, mitä käsiin sattui sopi
aseeksi. Veren peittäminä me palasimme kyläneuvostoon ja lukitsimme ovet. Kadulta kuului
uhkauksia polttaa meidät rakennuksen mukana. Kyläneuvosto oli talonpoikien piirittämä.328

Ristiriidat esimerkiksi Komsomolskaja Pravdan välittämän kuvan ja maaseudun todellisen

tilanteen välillä olivat huomattavia. Komsomolilaiset luulivat menevänsä taistelemaan pahoja,

neuvostovallan vastustajia vastaan, mutta löysivätkin maaseutukylistä surkeissa oloissa

elinmahdollisuuksistaan taistelevia talonpoikia. Näin ristiriitojen kohtaamisesta kertoo yksi

1930-luvun nuorisoliittolainen:

”Retki maaseudulle muutti meidän näkemyksemme. Me olimme olleet todistamassa sitä
tosiasiaa, että puolueen politiikka ei ollut sopusoinnussa talonpoikien toiveiden ja ilmapiirin
kanssa. Me olimme läpikotaisin surullisia siitä, että olimme osallistuneet raakaan väkivaltaan
talonpoikia vastaan. Kaikkein pahinta oli se, ettemme voineet kieltäytyä toteuttamasta puolueen
antamia tehtäviä, sillä se olisi merkinnyt kommunismin asian pettämistä ja siitä olisi tullut hyvin
ikäviä poliittisia ja moraalisia seurauksia.”329

Maaseudun ja talonpoikien kannalta maatalouden uudistusten ja kollektivisoinnin vaikutukset

olivat ikäviä. Muutosten seurauksena talonpoikien perinteinen kulttuuri hävisi vähitellen,

327 Komsomolskaja Pravda 28.11.1929, 3, ”Komsomoltsy na stroike kolhozov”.
328 Vairich 1959, “Youth It Was That Led Us”, 67.
329 Ibid.
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maaseudun elintaso romahti ja tulotaso laski. Lisäksi vuosina 1932–33 erityisesti Ukrainassa

kärsittiin laajasta nälänhädästä.330

Komsomolin maineen kannalta kollektivisointi oli kuitenkin menestys. Komsomolskaja

Pravdassa maatalouden uudistusten ja kollektivisoinnin suorittamista oli pidetty Komsomolin

poliittisena testinä tai kokeena. Sen oli odotettu näyttävän kykynsä värvätä nuorisoa

kampanjoihin ja suorittaa puolueen sille antamat tehtävät.331 Tehtävä  oli  onnistunut,  sillä

Komsomolin 9. edustajakokouksessa vuonna 1931 nuorisoliiton roolia kollektivisoinnin

toteuttamisessa ylistettiin ja kollektivisoinnin katsottiin olleen Komsomolille hyvä koulu

luokkasodan kannalta. Kokouspöytäkirjojen mukaan Komsomol oli työllään myös osoittanut

olevansa puolueen läheisin apulainen ja kykenevä taistelija puolueen yleislinjan puolesta.332

Komsomolin korvaamattoman roolin ylistämistä jatkettiin neuvostohistorioissa. Komsomolin

panos kollektivisoinnissa oli vuonna 1933 julkaistun Komsomolin historian kirjoittajan

Afoninin mukaan korvaamaton. Järjestö lähetti maaseudulle omasta aloitteestaan yhteensä

noin 20 000 jäsentään ja noin 500 johtajaa suorittamaan maatalouden kollektivisointia.

Komsomolin työ ensimmäisen viisivuotissuunnitelman täyttämisessä nosti sen roolia työläis-

ja talonpoikaisnuorison keskuudessa.333

330 Viola 1996, 3; Brooks 2000, 55.
331 Komsomolskaja Pravda 3.1.1930, 1, “Komsomoltsy kolhozov i sovhozov – litsom k proizvodstvu”;
Komsomolskaja Pravda 25.1.1930, 1, ”Zadatši derevenskih jatšejek v vesennuju posevnuju kampaniju”.
332 Kolhoznoje stroitelstvo  i zadatši Komsomola v derevne. IX Vsesojuznyi sjezd VLKSM 1931, 421–422.
333 Afonin 1933, XV let Komsomola, 52, 57.
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4. UUDEN PROLETARIAATIN LUOMINEN:

TEOLLISTAMISEN KIIHTYMINEN 1929–31

4.1 ”Kaikki rakentamaan sosialistista yhteiskuntaa!”

Teollistamalla uuteen maailmaan

Suuren yhteiskunnallisen muutoksen ja sosialismin rakentamisen kannalta ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman tärkein tavoite oli Neuvostoliiton nopea teollistaminen, johon kansan

sivistäminen ja maatalouden kollektivisointi olivat osaltaan myös tähdänneet. Intensiivisin

teollisuuteen ja tuotantoon liittynyt agitaatio- ja propagandakausi ajoittui Komsomolskaja

Pravdassa vuosiin 1929–1931, jolloin neuvostolehdet järjestivät massiivisia kampanjoita

työläisten mobilisoimiseksi, työn tehostamiseksi ja teollisuuden modernisoimiseksi. Lehdet

pursusivat iskulauseita, joissa vaadittiin työtahdin kiihdyttämistä, tuotteiden laadun

parantamista ja työpoissaolojen vähentämistä.334

Teollistaminen merkitsi uusien tehtaiden ja jopa kaupunkien rakentamista. Myös tuotannon

tehostaminen ja kasvattaminen kuuluivat viisivuotissuunnitelman tavoitteisiin. Yhtenä

keinona työn tehostamisessa sovellettiin länsimaisia rationalisointi-metodeja: taylorismia ja

fordismia. Taylorismin tehostamisajatukset perustuivat työn jakamiseen osiin,

progressiiviseen palkkaukseen ja tehtaiden tieteelliseen johtoon. Fordismi puolestaan kannatti

massatuotantoa ja esitti työn tehostuvan työprosessien jatkuvuuden, nopeuden ja

standardisoinnin avulla.335 Vaikka bolševikit taylorismia ja fordismia teollisuuteensa

soveltaessaan osoittivat pitävänsä niitä kannatettavina ajatuksina, he kuitenkin korostivat, ettei

rationalisointi-metodeja käytetty samalla tavalla kuin lännessä.336 Komsomol-johtaja L.

Šatskinin mukaan suurin ero länsimaiden ja Neuvostoliiton välillä oli työmotivaatiossa, joka

kapitalismissa juonsi juurensa yksityisen hyödyn ja voiton tavoittelusta. Sosialismista tämä

individualistinen ajattelu kuitenkin puuttui. Työläisiä motivoi sen sijaan heidän tietoisuutensa

osallistumisesta sosialismin rakentamiseen. Stalin puolestaan piti työskentelemistä omalle

334 Ks. esim. Komsomolskaja Pravda 20.9.1929, 3, ”Udarniki – dvižušaja sila”.
335 Stites 1989, Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution, 146–
148.
336 Brooks 2000, 37.
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valtiolle ja omalle luokalle kapitalistien sijaan valtavan suurena motivaatiovoimana

neuvostomaan teollisuuden kehittämisessä.337

Työn ja tuotannon tehostaminen eivät olleet ensimmäisen viisivuotissuunnitelman keksintöä,

vaan niillä oli juurensa jo puolueen aiemmissa rationalisointi-kampanjoissa, joihin Komsomol

oli puolueen ohella osallistunut. Esimerkiksi vuonna 1926 ns. vyön kiristys -kampanjan

aikana, joka oli puoluejohtajien kehittämä ratkaisu tuotannon kasvattamiseksi, Komsomol-

lehdet Komsomolskaja Pravda ja Smena (Leningradin Komsomol-järjestön lehti) järjestivät

kilpailuja maksimituotannosta tehtaiden ja yksittäisten työläisten välillä.338 Toinen tuotannon

tehostamiseksi syntynyt ilmiö oli nuorten työläisten ja komsomolilaisten keskuudessa

perustetut rationalisointi-ryhmät, joista myöhemmin muotoutui ns. iskurityöliike.339

Teollistamissuunnitelmat etenivät vähitellen, ja ne liittyivät puolueen valtataisteluun. Kuten

maatalouspolitiikassakin puolueen johto jakaantui Stalinin ja Buharinin johtamiin

ryhmittymiin myös teollistamiseen liittyneissä mielipiteissään. Buharin ja oikeisto-oppositio

kannattivat NEP-politiikan jatkamista ja maltillista teollistamista, kun taas Stalin tukijoineen

oli nopean teollistamisen kannalla. Stalinin kanta sai lopulta puolueessa enemmistön taakseen,

ja Neuvostoliittoa alettiin teollistaa valtavalla vauhdilla ohjenuoranaan ensimmäinen

viisivuotissuunnitelma.340

Komsomolin vuoden 1928 edustajakokouksessa teollistamisesta ja työn tehostamisesta

keskusteltiin muiden ajankohtaisten teemojen ohella. Tuolloin kuitenkin työläisnuorten

kouluttaminen nähtiin ensisijaiseksi keinoksi teollisuuden kehittämisessä.341 Vuoden 1929

alussa puolue ja hallitus alkoivat aktiivisesti kehittää nuorten työläisten alulle sysäämiä

sosialistista kilpailua (sotsialistitšeskoe sorevnovanie) ja iskurityötä (udarnitšestvo). Myös

Komsomolia kehotettiin edistämään näitä menetelmiä jäsenistönsä keskuudessa. Vuosien

1929–30 aikana sosialistisesta kilpailusta ja iskurityöstä tuli työn tehostamisen lisäksi osa

ensimmäisen viisivuotissuunnitelman sekä myöhemmänkin neuvostoyhteiskunnan

mobilisointi- ja motivoimisjärjestelmää.342 Komsomolin vuoden 1931 edustajakokous

337 V Vsesojuznaja konferentsija VLKSM 24-30 marta 1927, 83–85; Stalin 1951, Teokset, osa 11, 130–134.
338 Lenoe 2004, 37.
339 Ostrjakov 1938, 74, 80–81; Kuromiya 1990, 119.
340 Kuromiya 1990, 4; Service 2003, 171–173, 176.
341 VIII Vsesojuznyi sjezd VLKSM 5–10 maja 1928, 561–562, 568–569.
342 Kuromiya 1990, 120; Lenoe 2004, 37.
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mainitsikin tuotannon ja teollisuuden pääkeinoiksi koulutuksen sijaan sosialistinen kilpailun

ja iskurityön.343

Tehostamisen lisäksi laajeneva teollisuus tarvitsi jatkuvasti lisää työvoimaa. Kasvun

aiheuttaman työvoiman tarpeen ohella myös puolueen politiikan luokkasotaisa linja pakotti

työläisten mobilisointiin ja kouluttamiseen. Kulttuurivallankumouksen mukanaan tuoma

taistelu vanhaa porvarillista intelligentsijaa vastaan vaikutti myös teollisuuteen. Puhdistettujen

virkamiehien ja asiantuntijoiden tilalle tarvittiin uusia, neuvostovallalle luotettavia

joukkoja.344 Porvari-insinöörien ja spesialistien jouduttua huonoon valoon heidän paikoilleen

ylennettiin työläistaustaisia puolueelle lojaaleja henkilöitä ja työläisten osuutta koulutuksessa

lisättiin. Puolueen tavoitteena oli luoda vanhan tsaarinaikaisen porvariston tilalle uusi

punainen teollisuuskaaderien joukko.345

Sosialistinen kilpailu neuvostoyhteiskunnan motivointikeinona

Sosialistinen kilpailu oli yleensä kampanja-luonteisesti järjestetty keino innostaa massoja

haluttuun toimintaan. Sosialistista kilpailua käytettiin teollisuuden ohella myös muilla

yhteiskunnan alueilla ja sen organisaattoreina toimivat usein sanomalehdet, jotka myös

seurasivat ja valvoivat kilpailujen edistymistä. Kilpailun alulle panijana saattoi olla myös

muita tahoja, kuten esimerkiksi Komsomolin keskuskomitea. Se järjesti maaliskuussa 1929

komsomolilaisille ja työläisnuorille suunnatun sosialistisen kilpailun tuotannon

kasvattamisesta. Kilpailun tarkoituksena oli nimensä mukaisesti kilpailla paremmuudesta

siihen osallistuneiden solujen, järjestöjen ja prikaatien kesken.346

Varsinaisen kilpailemisen ohella sosialistisen kilpailun tarkoituksena oli saada työläiset

intensiivisemmin mukaan tuotannon kehittämiseen. Komsomolin keskuskomitean

kampanjakaan ei alkanut suoraan kilpailemisella suurimmasta tai tehokkaimmasta

tuotannosta, vaan solujen ja järjestöjen oli pohdittava ennen kilpailun alkua, kuinka

teollisuuden puutteita korjattaisiin. Niiden tuli miettiä, kuinka paljon poissaoloja kyseisellä

tehtaalla oli ja kuinka ne jakautuivat eri työntekijöiden kesken. Lisäksi oli laskettava, kuinka

paljon tehtaalle koitui konkreettisia tappioita juoppouden vuoksi tai kuinka paljon raaka-

343 IX Vsesojuznyi sjezd VLKSM 1931, 215, 412–413.
344 Kuromiya 1990, 35, 277.
345 Kuromiya 1990, 37–38, 52–53.
346 Komsomolskaja Pravda 1.3.1929, 1, ”Sobirajetsa sily dlja bojevyh deistvii tridtsat dnei podgotovki”, TsK
VLKSM.
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aineita kului hukkaan. Jokaisen Komsomol-solun tuli myös pohtia, miten tilannetta voitaisiin

parantaa, ja saatuja tietoja käyttää hyödyksi sosialistisessa kilpailussa.347 Komsomolin

keskuskomitean antamat ohjeet olivat hyvin yleisluontoiset, joten soluille ja järjestöille jäi

periaatteessa liikkumavaraa toiminnan konkreettiseen toteutukseen.

Työn tehostamista tarvittiin monestakin syystä. Ensiksikin ongelmana olivat moderniin,

tehokkaaseen työskentelyyn liian hidastahtiset työläiset, tai kuten asia Komsomolskaja

Pravdassa ilmaistiin ”kaikki työläiset eivät aina halua näyttää kokonaisvaltaisesti

tuottavuuttaan, vaan pitävät taukoja ja lähtevät töistä liian aikaisin pois”.348 Toinen ongelma

oli hukkatuotanto, joka osittain johtui siitä, että tehtaat usein yliarvioivat investointien tarpeen

ja toisaalta aliarvioivat tehtaan tuotantokapasiteetin, aikana jolloin maksimituotanto oli

elinehto. Suurin osa tehtaista oli jo NEP:n aikana siirretty valtion omistukseen ja näin ollen

tehtaiden ei tarvinnut välittää menetyksistä, koska valtio kompensoi ne eikä konkurssin vaaraa

ollut.349

Solujen pohtiessa omalla tahollaan sosialistiseen kilpailuun osallistumista, Komsomol-

hierarkian seuraavien tasojen, kaupunginosakomiteoiden, paikallis- ja aluekomiteoiden

tehtävänä oli järjestää ohjausta ja neuvontaa alueellisella tasolla. Kaupunginosakomiteoiden

tuli pitää seminaareja tuotantotyöläisille, perustaa konsultaatiota varten toimistoja

informoimaan kilpailusta ja pitää työläisklubeilla esitelmiä teemaan liittyen. Paikallis- ja

aluekomiteoiden tärkeimpänä tehtävänä oli taas laajan agitaatiokampanjan järjestäminen,

jonka tuli ulottua Komsomol-lehdistöön ja merkittävimpiin työläisten lehtiin. Lehtien ohella

painettua sanaa levitettiin julisteiden ja iskulauseiden muodossa. Sosialistiseen kilpailuun tuli

keskuskomitean mukaan liittää tehtaiden ohella myös alueen parhaita tehdaskouluja eri

tuotannonaloilta.350

Vaikka sosialistiset kilpailut keskittyivät pitkälti teollisuuteen, käytettiin niitä

motivointikeinona myös muilla aloilla. Komsomolskaja Pravda esimerkiksi järjesti vuonna

1928 kilpailun, jonka tarkoituksena oli kasvattaa lehden levikkiä. Kilpailussa ei tähdätty vain

parhaaseen tulokseen eri Komsomol-solujen kesken, vaan jokaisen solun tuli  pyrkiä

347 Komsomolskaja Pravda 1.3.1929, 1, ”Sobirajetsa sily dlja bojevyh deistvii tridtsat dnei podgotovki”, TsK
VLKSM.
348 Komsomolskaja Pravda 24.3.1929, 3, ”Pomni udarnik!”, Bjuro Kollektiva VLKSM; Kuromiya 1990, 102.
349 Kuromiya 1990, 59.
350 Komsomolskaja Pravda 1.3.1929, 1, ”Sobirajetsa sily dlja bojevyh deistvii tridtsat dnei podgotovki”, TsK
VLKSM.
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täyttämään asetetut tavoitenormit. Kilpailun päätteeksi sekä parhaimmat solut että

parhaimmat yksilöt palkittiin. Parhaiten kilpailusta selvinneet saivat palkinnoiksi esimerkiksi

opastetun matkan Moskovaan tai Leningradiin, veneen tai aiheeseen sopivaa kirjallisuutta.

Parhaita yksilösuorituksia palkittiin hieman vaatimattomammilla tunnustuksilla, kuten

polkupyörillä, ompelukoneilla, kelloilla tai urheilutarvikkeilla.351 Lehtien tilausten

lisäämisellä vallanpitäjät halusivat varmistaa viestien perille menon, sillä lehden tilaaminen

oli irtonumeron ostamista varmempi keino saada vallanpitäjien viestin perille.352 Vuonna

1931 sosialistista kilpailua käytettiin poliittisen tiedon ja teorian lisäämiseksi Komsomol-

lehdistössä. Komsomolskaja Pravda järjesti laajan kampanjan parhaiten puolueen ideologiaa

propagoivasta lehdestä. Taustalla oli Komsomolin johdon huoli ideologis-poliittisen tiedon

vähyydestä paikallislehdissä.353

Sosialistista kilpailua käytettiin myös kulttuurin ja sivistyksen lisäämisen keinona. Kesällä

1931 Komsomolskaja Pravdassa kerrottiin, kuinka Magnitogorskissa kaksi parakkia oli tehnyt

keskenään sopimuksen kilpailusta asuintilojensa siisteydestä, hygieniasta ja kulttuurityöstä.

Jutussa korostettiin Komsomolin esimerkillisen työn saaneen aikaan tällaista oma-aloitteista

kulttuuri- ja sivistämistyötä Magnitogorskin työläisnuorten keskuudessa.354 Yleensä

komsomolilaisia ja muita nuoria houkuteltiin osallistumaan sosialistisiin kilpailuihin lehdissä

tai työpaikkojen ilmoitustauluilla olleiden ilmoitusten avulla. Sosialistiseen kilpailuun voitiin

kuitenkin innostaa joukkoja myös haastamalla toisia soluja tai järjestöjä. Esimerkiksi

Neuvosto-Karjalassa 1920–30-luvuilla opiskellut Irja Niemi kertoo muistelmissaan

Neuvostokasvatti. Neuvostoelämän ääripiirteitä minä-muotoon kuvattuna (1944)

yliopistoprikaatien välillä käydyistä haastekilpailuista, joissa osanottajat mittelivät parhaista

arvosanoista.355

Työn tehostamisen rinnalla lehdissä korostettiin sosialistisen kilpailun kasvattavaa roolia. Sen

sanottiin muuttavan ihmisten asenteita työtä kohtaan ja nostavan työn entisen halveksunnan

sijaan arvostetuksi asiaksi. Stalinin mukaan:

351 Komsomolskaja Pravda 16.8.1928, 4, ”Vsem organisatsijam VLKSM!”.
352 Lenoe 2004, 56.
353 Komsomolskaja Pravda 7.12.1931, 3, ”Kak organizuetsa smotr”.
354 Komsomolskaja Pravda 10.6.1931, 4, ”Za kulturu i gigieniju v barakah”.
355 Niemi 1944, Neuvostokasvatti. Neuvostoelämän ääripiirteitä minä-muotoon kuvattuna, 67.
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”Kaikkein mainiointa kilpailussamme on se, että saa aikanaan perinpohjaisen käänteen ihmisten
katsantokannoissa työhön nähden, sillä se muuttaa työn saastaisesta ja raskaasta taakasta, jona
sitä on pidetty, kunnian, maineen, uljuuden ja sankaruuden asiaksi.”356

Stalinin mukaan sosialistinen kilpailu synnyttäisi myös uuden tavan tehdä työtä:
”Sosialistinen kilpailu, joka hajottaa vanhat työtavat korvaten ne uusilla, kommunistisilla
asenteilla työhön, on tärkein sosialistisen kasvatuksen metodi ja keino valtavien työläismassojen
houkuttelemiseksi talousasioiden hoitoon.”357

Kollektiivista ajattelua korostaneessa sosialistisessa ideologiassa kilpailu yksilöiden ja

ryhmien välillä tuntuu aika ristiriitaiselta ajatukselta. Oman edun tavoittelua ja

individualismia kun pidettiin neuvostomaassa porvarillisen maailman ja kapitalismin

vitsauksina. Neuvostopropaganda kuitenkin korosti, ettei sosialistisessa kilpailussa ollut

kysymys samasta asiasta kuin kapitalistisen maailman kilpailemisessa. Stalinin mukaan

kapitalistinen ja sosialistinen kilpailu erosivat kuin yö ja päivä. Hänen mukaansa:

”sosialistinen kilpailu ja kapitalistinen kilpailu edustavat kahta aivan erilaista periaatetta.
Kapitalistisen kilpailun periaatteena on yksien tappio ja kuolema, toisten voitto ja herruus.
Sosialistisen kilpailun periaatteena taas on toverillisen avun osoittaminen jälkeen jääville
etummaisten taholta, siten saadakseen aikaan yleisen nousun. Kapitalistinen kilpailu sanelee:
kiristä jälkeen jääviä, lujittaaksesi siten omaa herruuttasi. Sosialistinen kilpailu sanoo: yksi
työskentelee huonosti, toinen hyvin, kolmas vieläkin paremmin; saavuta parhaimmat ja pyri
yleiseen nousuun”.358

Iskurityö – työnsankaruuden esiaste

Iskurityö oli ilmiö, joka syntyi sosialistisen kilpailun vanavedessä. Se oli ikään kuin

sosialistisen kilpailun jalostettu muoto, jonka periaatteena ei ollut kilpailla keskenään, vaan

täyttää ja ylittää etukäteen asetetut normit jatkuvasti, ei ainoastaan sitä varten järjestettyjen

kampanjoiden aikana. Iskuri-nimitys oli peräisin sisällissodan ajalta, jolloin sillä tarkoitettiin

erityisen kiireellisiä tai vaikeita sotatehtäviä. Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aika

muokkasi käsitettä, ja se sai aivan uudenlaisen merkityksen.359 Komsomolskaja Pravdan

pääkirjoitus vuodelta 1932 tuo hyvin esiin sen, mistä iskurityöläisyydessä oli kysymys:

356 Kosarev 1932, Viisivuotissuunnitelman neljäs, päättävä vuosi ja Kommunistisen nuorisoliiton tehtävät.
NLKNL:n VII yleisliittolaisessa konferenssissa heinäkuun 2 p:nä 1932 pidetty selostus ja konferenssin
päätöslauselma sen johdosta, 58. Kosarev lainaa vuonna 1932 Komsomolin konferenssissa pitämässään
puheessa Stalinia.
357 Komsomolskaja Pravda 16.5.1929, 1, ”O rukovodstve sorevnovaniem”.
358 Kosarev 1932, 54. Ks. viite 356.
359 Siegelbaum 1990, Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935–1941, 40.
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”Tuottavasti työskenteleminen tarkoittaa iskurityöläisyyttä, työskentelemistä yli normien,
tekniikan hallitsemista, jälkeenjääneiden vauhdittamista ja heikompien auttamista
vahvemmiksi.”360

Iskurityöläisen tärkein tehtävä oli siis työskennellä tuottavasti ja tehokkaasti eli täyttää – ja

mieluummin vielä ylittää – asetetut normit. Tämän varsinaisen työn ohella iskurityöläisellä oli

muitakin velvollisuuksia. Ensiksikin heidän tuli toimia esimerkkeinä hyvästä työläisestä ja

tarkkailla oman työnsä ohella muiden työläisten toimintaa työpaikoilla. Iskurityöläiset

valvoivat taukojen pitämistä, turhia työseisokkeja ja tuotteiden laatua. Toiseksi heidän

tehtävään oli lisätä omaa teknistä tietouttaan kursseilla ja itseopiskelulla. Iskurityöläisten tuli

ottaa koulutukseen ja tuotannon kehittämiseen liittyvät uudistukset esille myös työpaikoilla

järjestämällä muille työläisille neuvotteluja ja kokouksia. Komsomolskaja Pravdassa

muistutettiin, ettei pelkkä työn tehokkuuden lisääminen välttämättä kasvattanut tuotantoa,

vaan tarvittiin myös tietoa, kuinka toimia tehokkaammin ja tuottavammin.361 Heikki Mäki-

Kulmalan esittämää ajatusta lainaten uudessa työkulttuurissa näkyi taustalla

neuvostoideologian dialektinen ajattelutapa, ”joka yhtä aikaa noudatti tiukasti annettuja

normeja ja samalla kuitenkin murskasi ne”.362

Iskurityö perustui iskurien ja heistä koostuneiden iskuriprikaatien toimintaan. Iskuriprikaatia

johti tehtävään nimetty johtaja, prikatiiri, joka huolehti prikaatinsa työskentelystä ja toimi

yhteydessä Komsomoliin. Tehtävään valittiin ammattinsa puolesta kokenein työläinen

iskurien joukosta ja hänelle maksettiin muita iskureita parempaa palkkaa vastuullisesta

työstään. Prikatiirin toimi oli kunniatehtävä, eikä vähiten siksi, että kyseisen toimen haltijalle

maksettiin enemmän kuin muille prikaatin jäsenille. Hän sai myös eniten huomiota ja

arvostusta osakseen363 Aina iskurityön houkutus tai palava into sosialismin rakentamiseen

eivät riittäneet. Työn tekoa oli silti tehostettava. Niinpä Komsomolissa perustettiin 1932

vuonna erityisiä hinaaja-prikaateja (buksirnaja brigada), joiden tarkoituksena oli auttaa ja

vauhdittaa hitaimpien työläisten tahtia. Jos suunnitelmaa ei ollut tehtaalla täytetty 100

prosenttisesti sinne lähetettiin hinaaja-prikaati, joka vauhditti työtä niin, että vaadittu tulos

saavutettiin.364

360 Komsomolskaja Pravda 10.7.1932, 1, pääkirjoitus, ”Byt dostoinymi synami i dotšermi našei materi –
vsesojuznoi kommunistitšeskoi partii”.
361 Komsomolskaja Pravda 24.3.1929, 3, ”Pomni udarnik!”, Bjuro Kollektiva VLKSM.
362 Mäki-Kulmala 2003, 202.
363 Kosarev 1932, 64–66.
364 Komsomolskaja Pravda 12.7.1932, 2, ”Smeleje razjasnjat ubeždat, agitirovat”.
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Moskovan Standartizator-tehtaan iskurit Afonin, Kahankin, Krylov, Rumjantsev, Zaitsev ja Savin.
Lähde: Komsomolskaja Pravda 4.11.1930, 1.

Ilja Ehrenburg kuvaa iskurityöläisten elämää kaksi vuotta ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman jälkeen ilmestyneessä romaanissaan Toinen päivä (1934).

Kaunokirjallisena teoksena romaania ei voida pitää dokumentaationa iskurityöläisten arjesta,

aikansa huomioon ottaen se edustaa pikemminkin propagandaa. Siitä huolimatta se heijastelee

iskurityöhön liittyneitä ajatuksia ja iskurityöläisen ihannetta, kuten seuraava lainaus osoittaa.

”Eräänä tavallista ankarampana päivänä Kolka seisoi cowperin [esikuumennin] vieressä. Hän
näki köyden juuttuneen mastoon, jolloin levyjä ei enää saanut hinatuksi ylös. Silloin hän
aikailematta kiipesi ylös. Siellä oli vielä kylmempää. Kolkalla oli hengitysvaikeuksia. Hänen
silmissään uiskenteli suuria valokehiä. Hän luuli putoavansa. Mutta hän ei säikähtänyt. Sillä
hetkellä hänellä ei ollut aikaa ajatella kuolemaa. Hänellä oli edessään koko rakennustyömaa:
cowperit, martiuunin ohuet piiput, loputtoman pitkä valimo, kaivinkoneet, nosturit, taljat ja
sillat. Kaikki tuo väreili kylmässä ja ikään kuin keinotekoisessa valossa. Ilmaa ei ollut. Oli vain
piippuja ja koneita. Rakennustyömaan yläpuolella riippui pikkuruinen ihminen. Hänen oli
suoritettava köysi. Ja hän teki sen. Hän viipyi ylhäällä toista tuntia. Kun hän laskeutui alas, hän
ei tajunnut enää mitään. Ihmiset tungeksivat hänen ympärillään. Joku huudahti: ”Heitetään sitä
ilmaan!” Häntä heitettiin muutaman kerran ilmaan. Hän ei sanonut mitään. Partisaani Samuškin
kirosi yrittäessään salata liikutuksensa ja puristi sitten Kolkan kättä lujasti. Solovjev murahti:
”Sinä olet tuota sankari.” Kolka ei hymyillyt. Hän katsoi ylös. Kaikki oli taas kunnossa!365

Iskurityöläisen ihanteena oli työskennellä yhteistä hyvää edistääkseen, ei itsensä tai oman

maineensa tähden. Hän ei aikaillut, kun piti toimia ja uurasti niin kauan kuin se oli tarpeen.

Sen verran realismia Ehrenburgin romaanista kuitenkin löytyy, että ihanne säilyi ihanteena

myös hänen iskurityöläiskuvauksessaan, kuten lainauksen jatkosta käy ilmi. Aivan kaikkien

iskureiden motiiveja ei pidetty niin pyyteettöminä ja puhtaina kuin Toisen päivän

365 Ehrenburg 1978 (1934), Toinen päivä, 36–37.
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iskurisankari Kolkan. Olipa syy iskurityöläiseksi ryhtymiseen mikä tahansa oli selvää, että he

edustivat uudenlaista työkulttuuria ja täyttivät paikkansa neuvostokansalaisina.

”Niin teki työtä Kolka Ržanov. Niin tekivät työtä muutkin. Heitä sanottiin iskurityöläisiksi.
Toiset heistä ponnistelivat saadakseen makeisia teensä sekaan tai housukankaan. Toisia pakotti
kunnianhimo: he eivät halunneet jäädä jälkeen. Kolmannet tekivät työtä kuin leikiten: se oli
omalaatuista rakennustyöläiset huimapäisyyttä. Neljännet haaveilivat eteenpäin pääsystä: että
heistä tulisi pomoja, että he pääsisivät kursseille Sverdlovskiin, että he voisivat vaihtaa hakun
tai moukarin punaisen johtajan salkkuun. Viidennet jumaloivat tehdasta. Koneet olivat heille
eläviä olentoja. He sanoivat masuunia ”Domna Ivanovnaksi”. He sanoivat martiuunia ”Martin-
sedäksi”. Kuudennet uskoivat, että tämä tehdas kannatti rakentaa valmiiksi, sillä ihmisten elämä
helpottuisi siitä heti. Saataisiin kiskot, ja kiskoja myöten tulisi sokeria, teetä verkaa ja saappaita.
Iskurityöläisiä oli paljon – vilpittömiä ja omanvoitonpyyntöisiä. Mutta kaikki he työskentelivät
nopeammin kuin oikeastaan jaksoivatkaan. He työskentelivät nopeammin kuin ihmiset yleensä
pystyvät työskentelemään.”366

Ehrenburgin Toinen päivä kuului lajityypiltään ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana

syntyneeseen, teollistamisesta ja iskurityöstä kertovien ns. ”tuotantoromaanien” joukkoon.

Näissä tuotantoromaaneissa kuvattiin yleensä nuoria työläisiä sosialismin rakennustöissä

tehtailla, kaivoksilla ja rakennustyömailla. Kantavina teemoina romaaneissa olivat usein työn

teon vauhti ja ennätysten rikkominen, kuten Valentin Katajevin romaanissa Vremja, vpered!

(1932)367, jossa nuorten iskurityöläisten tavoitteena on rakentaa terästehdas Magnitogorskiin

ennätysajassa.368 Kirjat olivat oivia propagandavälineitä, mutta ne tavoittivat vain osan

kansasta. Kirjoja lukemattakaan ei voinut kuitenkaan kokonaan välttyä propagandalta.

Kaikkialle levittyneet iskulauseet tehtaiden seinälehdillä, ruokaloissa ja jopa raitiovaunujen

kyljissä takasivat sen, että ainakin tärkeimmät ideologiset ja ajankohtaiset viestit saavuttivat

jokaisen.

366 Ehrenburg 1978 (1934), 36–37.
367 Suom. Aika, eteenpäin!
368 Kuromiya 1990, 114; Lenoe 2004, 213.
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”Sosialistisella kilpailulla ja iskuriprikaateilla täytämme ja ylitämme teollisuussuunnitelman”.
Lähde: Valokuva nro 297, Agitatsionno-massovoje iskusstvo 1984.

Parhaita agitaattoreita lienevät kuitenkin olleet itse iskurityöläiset, jotka jokaisella tehtaalla,

rakennustyömaalla ja kolhoosilla näyttivät esimerkkiä uusista työtavoista ja menetelmistä.

Nuorisojärjestönä Komsomolin pääkohteena olivat nuoret työläiset, joita pyrittiin

houkuttelemaan mukaan iskuriliikkeeseen, mutta myös Komsomoliin. Komsomolilaisten

iskurityöläisten odotettiin myös laajentavan kohderyhmäänsä ja saavan myös aikuiset

työläiset mukaan liikkeeseen.369 Puolueella oli nimittäin pelko siitä, että työväestö jakautuisi

vanhoihin ja uusiin työläisiin. Elintason lasku, uusien työläisten tulva ja teollisuuden

modernisoituminen uhkasivat vanhojen ammattitaitoisten työläisten vakiintunutta asemaa ja

aiheuttivat heissä tyytymättömyyttä puoluetta kohtaan.370

Vanha työläissukupolvi oli elänyt kapitalistisen talouden aikana. Nuorella vuoden 1917

jälkeen työelämään astuneella sukupolvella ei sitä vastoin ollut kokemusta vallankumousta

edeltäneen ajan työoloista.371 Monen tutkimuksen mukaan nuoret olivatkin juuri tästä syystä

innokkaimpia ja uskollisimpia iskurityöläisyyden kannattajia. Hiroaki Kuromiya on osoittanut

tutkimuksillaan, että suurin osa iskurityöläisistä oli lapsina tai nuorina sisällissodan kokeneita,

369 Komsomolskaja Pravda 24.3.1929, 3, ”Pomni udarnik!”, Bjuro Kollektiva VLKSM.
370 Kuromiya 1990, 78–80, 106.
371 Kuromiya 1990, 89.
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puolueeseen tai Komsomoliin kuuluneita nuoria miehiä, jotka suhtautuivat kriittisesti vanhaan

työkulttuuriin ja kannattivat teollisuuden modernisointia.372

Myös Donald Filtzer korostaa nuorten työläisten suurta osuutta iskurityöläisten joukossa.

Hänen mukaansa iskurityöliikkeeseen osallistuneet nuoret työläiset  todella uskoivat

rakentavansa kommunismia ja osallistuivat liikkeeseen vapaaehtoisesti. Hänen mukaansa

esimerkiksi komsomolilaiset osallistuivat iskurityöhön sellaisella innolla, joka ei olisi ollut

mahdollista, jos he eivät olisi uskoneet asiaansa. Massainnostus iskurityöhön oli

suurimmillaan vuosina 1929–1930, jolloin nuoret innokkaat iskurit perustivat muun muassa

tuotantokommuuneja. Propagandan ulospäin näyttämästä suuresta innokkuudesta huolimatta

Filtzerin mukaan kuitenkin vain vähemmistö työläisistä osallistui iskurityöhön.373

Yksi syy nuorten innokkuuteen osallistua iskurityöhön oli se, että he näkivät siinä

mahdollisuuden parantaa elintasoaan. Uusille, useimmiten nuorille tulokkaille maksettiin

yleensä huonommin kuin vanhoille, ammattitaitoisille työläisille.374 Nuorten työläisten asema

oli erityisen huono esimerkiksi sisällissodan jälkeen. Suuri osa nuorisoa jäi vaille työtä, koska

tehtaanjohtajat halusivat mieluummin palkata ammattitaitoista ja kokenutta työväkeä.

Komsomol keskittyi tuolloin toiminnassaan työläisnuorten aseman puolustamiseen ja

parantamiseen. Nuorisoliiton onnistuikin ajaa tehtaisiin nuorisokiintiöitä, joiden nojalla nuoria

oli pakko työllistää jokaiseen tehtaaseen.375 Komsomol säilytti sisällissodan jälkeenkin jo

varhaisessa vaiheessa omaksuneensa aseman nuorison etujen ajajana, minkä vuoksi se päätyi

usein konflikteihin ammattiliittojen kanssa.376

Donald Filtzerin mukaan vallanpitäjät käyttivät iskurityöliikettä propagandavälineenä

kahdella tavalla. Ensiksikin iskurityöliike yritettiin saada näyttämään vapaaehtoiselta ja

alhaalla syntyneeltä. Tämän ylhäältä annetun kuvan mukaan iskurityöläiset halusivat itse

alentaa palkkojaan ja suurentaa normejaan. Toisin sanoen työtehon nostaminen haluttiin

näyttää massojen aktiivisuuden ja innostuksen tuotteena, ei maan johdon sanelemana

372 Kuromiya 1990, 114–115. Kokeneiden työläisten edustamaan vanhan ja uusien modernisoinnista
innostuneiden työläisnuorten työkulttuurien lisäksi maalta tehtaisiin töihin tulleet talonpojat edustivat vielä
kolmatta tapaa suhtautua työhön. Siegelbaum 1990, 41–43.
373 Filtzer 1986, Soviet Workers and Stalinist Industrialization. The Formation of Modern Soviet Production
Relations, 1928–1941, 76.
374 Kuromiya 1990, 92.
375 Gorsuch 2000, 38.
376 Fisher 1959, 18.
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pakkona.377 Työläisten halu suurentaa normeja ilmoitettiin heidän laatimallaan ns.

vastasuunnitelmalla (vtretšnyi), joka oli työnantajien vastaavaa vieläkin kunnianhimoisempi ja

haasteellisempi. Vastasuunnitelmalla työläisten katsottiin osoittavan innostuksensa ja

sitoumuksensa teollistamiseen olemalla valmiit panemaan itsensä yhä kovemmin alttiiksi työn

teolle.378 Komsomolin vastasuunnitelma huhtikuulta 1931 esimerkiksi vaati ”työtä ilman

poissaoloja, hukkatavaran ja työtapaturmien loppumista, tekniikan ja rationaalisen työn

opiskelua sekä bolševistista tempoa ja laatua työn tekoon”.379 Vaikka yltiöinnokkaita,

kaikkensa sosialismin rakentamisen puolesta tekeviä, työläisiä, varmasti oli, voidaan

vastasuunnitelmia pitää pääasiassa kuitenkin vallanpitäjien propagandakeinona ja perusteluna

työnormien nostamisille ja palkkojen alentamisille.

Iskurityöläisten oma-aloitteinen normien nostaminen toi paineita muille työntekijöille ja myös

työnantajille, jotka lopulta usein nostivat kaikkien työntekijöiden normeja. Tämä johti

vallanpitäjien toiseen hyväksi havaitsemaan tuotannon kasvattamiskeinoon, joka myös palveli

puolueen johdon propagandatarkoituksia. Iskurityöläisten saavuttamia normeja alettiin käyttää

yleisesti uusien normien luomisessa ja niiden nostamisessa. Työnormit saattoivat nousta jopa

niin paljon, että vain iskurityöläisillä oli mahdollisuus niiden täyttämiseen. Jos tavalliset

työläiset täyttivät norminsa esimerkiksi 75 prosenttisesti, he eivät saaneet työstään täyttä

palkkaa.380

4.2 Työn sankarit – proletariaatin kasvattaminen

Uusi työläinen

Sosialistisen kilpailun ja iskuriliikkeen ensisijaisena tarkoituksena oli kasvattaa tuotantoa ja

tehostaa teollisuutta. Niillä oli myös toinen tehtävä: uuden työkulttuurin ja uuden työläisen

kasvattaminen.381 Sosialistista kilpailua ja iskuriliikettä kirjoittamalla ja niitä määrittelemällä

vallanpitäjät loivat kuvaa siitä, mikä oli ”oikea” tapa työskennellä ja millainen oli

ihanteellinen työläinen.

377 Filtzer 1986, 70–71.
378 Kenez 1992, 168.
379 Komsomolskaja Pravda 29.4.1931, 1, ”Vsem komsomoltsam! Vsem molodym udarnikam! Vsei trudjaštšeisja
molodeži”, TsK VLKSM.
380 Filtzer 1986, 70–71.
381 Po otšetu tsentralnogo komiteta VKP(b). Iz rezoljutsii XVI sjezda VKP(b) ijun-ijul 1930 g. KPSS 1957, 240.
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”Nuorten työläisten ja kolhoznikien houkutteleminen Komsomoliin tarkoittaa heidän
aktiivisuutensa organisoimista erilaisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Se tarkoittaa myös heidän
kasvattamistaan kypsiksi ihmisiksi ja edelleen kasvattamista niin, että heistä tulisi esimerkkejä,
kurin olemuksia  ja symboleita, parhaita iskurityöläisiä.”382

Byrokraattien ja virkamiesten tilalle on astumassa uusi työläinen, joka
murskaa normit ja nostaa neuvostomaan takapajuisuudesta uuteen,
moderniin yhteiskuntaan. Lähde: Komsomolskaja Pravda 2.6.1929, 3.

Komsomolskaja Pravdassa iskurityötä luonnehdittiin sankarilliseksi työksi sosialistisen

yhteiskunnan rakentamisessa. Iskurityöläinen-nimitys oli kuitenkin myös velvoittava ja

haastava. ”Muista toveri, että iskurityöläisen nimi asettaa sinulle suurta vastuuta ja suuria

velvollisuuksia”, Komsomolskaja Pravdassa kirjoitettiin. Sankaruuden ja velvollisuuksien

lisäksi iskurityöläinen oli oikeutettu osallistumaan ainutlaatuiseen historian tapahtumaan,

kuten sosialismin rakentamista heille kuvattiin. Iskurityöläisyys esitettiin näin etuoikeutena

olla mukana edistyksen etujoukoissa rakentamassa uutta, uljasta yhteiskuntaa niin maaseudun

kolhooseissa kuin kaupunkien tehtaillakin. Komsomolskaja Pravdassa komsomolilaisille

korostettiin myös sitä, ettei iskurityöläisen työ merkinnyt paljon vain neuvostoyhteiskunnalle,

382 Komsomolskaja Pravda 12.12.1931, 1, ”Boevaja programma bolševistskogo vospitanija”.
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vaan koko maailman työläisille ja talonpojille, jotka kapitalistisissa maissa istuivat ja

odottivat koko ajan seuraten neuvostoyhteiskunnan saavutuksia.383

Komsomolskaja Pravda sai ulkomaista luoman kuvansa perusteella

maailmanvallankumouksen näyttämään aivan mahdolliselta ajatukselta, vaikka maan

virallinen politiikka kannattikin sosialismin rakentamista yhdessä maassa. Komsomolskaja

Pravdan mukaan kapitalististen maiden nuorisolla ei ollut minkäänlaisia tulevaisuuden

näkymiä. Heillä oli näköpiirissään vain ”työttömän ammatti” ja nälkää. Ainoaksi oikeaksi

ratkaisuksi esitettiin bolševismi ja Neuvostoliiton viitoittama tie.384 Neuvostoliiton nuoriso

sen sijaan oli huomattavasti paremmassa asemassa länsimaisiin ikätovereihinsa nähden.

Päämäärätietoisena joukkona he ajattelivat elämäänsä viisivuotiskausittain ja näin ollen he

tiesivät, mitä heillä oli edessään kuukauden tai vuoden kuluttua.385

Pelkkä tuotannon kasvattaminen ei kuitenkaan riittänyt sosialismin rakentamiseksi, sillä

neuvostomaan sisällä koettiin olevan uuden yhteiskunnan luomiselle haitallisia elementtejä.

Luokkasota ja vihollisten etsiminen oli kulttuurivallankumouksen ja kollektivisoinnin tapaan

läsnä tuotannossakin. Iskurin tehtävänä ja velvollisuutena oli työn teon ohella taistella

luokkavihollisia vastaan ja poistaa näin edistyksen esteitä. Teollisuudessa luokkavihaa

kohdistettiin vanhaan porvarilliseen intelligentsijaan, mutta samanlainen viholliskäsitteen

laajentuminen tarpeen sitä vaatiessa, joka luokkavihollisten leimaamiseen maaseudulla liittyi,

oli käytössä myös kaupungeissa. Vihollisiksi voitiin leimata laiskasti työskenteleviä ja

vahingontekijöiksi epäiltyjä työläisiä huolimatta heidän luokkataustoistaan.386

Vihollisten ja toisaalta myös hyvin menestyneiden työläisten löytämiseksi iskureita

tarkkailtiin ja heidän työnsä tuloksista laadittiin erilaisia listoja. Punaiselle listalle pääsivät ne,

jotka olivat menestyneet työssään erityisen hyvin. Vastaavasti niille, jotka olivat suoriutuneet

työstään huonosti, oli musta lista, niin kutsuttu häpeätaulu, joka ei tyytynyt pelkästään

julkaisemaan ”laiskureiden” nimiä, vaan esitti heistä pahimmassa tapauksessa myös pilakuvia

ja pilkkarunoja.387 Listoja ripustettiin tehtaiden seinälehdille ja ilmoitustauluille. Myös

Komsomolskaja Pravdan sivuilla julkaistiin kuvia ”huonoista” työnjohtajista ja

383 Komsomolskaja Pravda 21.4.1930, 1, ”Jartše plamja geroitšeskih budnei!”.
384 Kosarev 1932, 52–54; Komsomolskaja Pravda 30.10.1932, 2, ”Pokolenie, roždennoje oktjabrem”, E. Estrova.
385 Saltanov 1932, Kommunistisen nuorisoliiton ja pioneerijärjestön kasvu ja poliittisen kasvatuksen tila
Nuorisoliitossa ja pioneerien keskuudessa. Toveri Saltanovin selostus ja liittokonferenssin päätöslauselma, 6.
386 Komsomolskaja Pravda 21.4.1930, 1, ”Jartše plamja geroitšeskih budnei!”.
387 Mehnert 1959, 108.
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iskurityöläisistä, jotka eivät olleet saavuttaneet normejaan tai olivat täyttäneet ne vajavaisesti.

Heidät nostettiin mustalle listalle, jolta poispääsyyn ainoana keinona oli huimasti parantaa

alaistensa tuottavuutta ja osallistumista iskurityöhön.388

Pahimmassa tapauksessa niskuroivat tai passiiviset komsomolilaiset
saivat kuvansa Komsomolskaja Pravdan mustalle listalle syntilistan
kera. Tässä kuvassa toverit Golubkov ja Vydrevitš ovat joutuneet
julkisen nöyryytyksen kohteeksi, koska eivät ole täyttäneet
työnormejaan sataprosenttisesti. Lähde: Komsomolskaja Pravda
16.2.1930, 2.

Matthew Lenoen mukaan iskurityöläisten sankarillisten tekojen esiin tuomiseksi

neuvostolehdistössä syntyi uusia journalismin muotoja, joista yksi oli ns. tuotantokertomukset

(production review). Niiden tarkoituksena oli ilmiantaa tehottomuudet ja laiskottelijat ja

toisaalta edistää teollisuuden kehitystä tuomalla esiin hyvin menestyneitä tehtaita ja

prikaateja.389 Tuotantokertomuksissa voitiin joko kritisoida tietyn järjestön toimintaa tai tuoda

esiin sosialismin rakentamisen saavutuksia. Kesäkuussa 1931 Komsomolskaja Pravdassa

julkaistiin otsikolla Uusi voitto Harkovin komsomolilaisten traktoririvistön raportti:

”Raportoimme uudesta voitosta. Korobkinan komsomolilaisten betoni-prikaati, vanhan
betonityömies Marusin johdolla lämpövoimalan komsomolilaisella siilo-osastolla. Sekoitti 8
tunnissa 452 seosta. Ilmoitamme, että leniniläis-komsomolilaisille tämä ei ole mikään
äärimmäinen ponnistus. Puolueen avulla kuljemme vielä uusiin voittoihin.

Raikom VLKSM Traktorstroja”390

388 Komsomolskaja Pravda 16.2.1930, 2, ”Tšernaja doska”.
389 Lenoe 2004, 103.
390 Komsomolskaja Pravda 2.6.1931, 1, sähke.
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Komsomolin ja työläisnuorison rooli teollistamisessa ja iskuriliikkeessä oli muun työväestön

isäntänä ja edelläkävijänä toimiminen.391 Heidän tärkein tehtävänsä oli tiedon levittäminen

sekä mahdollisimman suurten massojen innostaminen mukaan iskuriliikkeeseen ja maan

teollisuuden kehittämiseen. Kuten Komsomolskaja Pravda kirjoitti kesällä 1929, Komsomolin

iskuriprikaatien työ suhteessa koko maan tuotantoon oli kuin pisara meressä eikä sen

päätarkoituksena ollutkaan absoluuttisesti suuri työpanos, vaan massojen mobilisointi.392

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana Komsomolista muotoutui metafora yhtenä

suurena iskuriprikaatina, jonka työnormina oli viisivuotissuunnitelman täyttäminen.

Tavallisiin iskureihin verrattuna myös yksittäisiin komsomolilaisiin kohdistui suurempia

vaatimuksia. Huhtikuussa 1931 esitetyn iskulauseen mukaan komsomolilaisella ”ei ollut

oikeutta työskennellä huonosti”.393 Heillä oli muihin verrattuna myös kaksinkertainen

velvollisuus: jokaisen komsomolilaisen tuli ”olla iskuri ja ensimmäinen kaikkien iskurien

joukossa”.394

”Iskuri on aikamme sankari!”

Sankareiden kuvaaminen ja sankareiden kuva koki selvän muutoksen ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman aikana. 1920-luvun alusta periytyneestä kollektiivisesta työläisyyttä

ja sankarillista lokakuun vallankumouksen suorittanutta proletariaattia symboloivasta

työläiskuvasta siirryttiin eriytyneempiin sankarikuviin. Enää ei esiintynyt vain yhtä työläisen

prototyyppiä, vaan työläisiä kuvattiin korostetummin ammattikuntaansa sidottuna. 1930-

luvulla työläisen kuvasta tuli malli ideaalisesta työläisestä, malli uudesta ihmisestä.395

Katarina Clarkin mukaan muutos uudenlaiseen sankarikuvaukseen alkoi vuoden 1931

paikkeilla, jolloin ensimmäisen viisivuotissuunnitelman radikaalin utopistinen eetos muuttui,

ja ”pienen ihmisen” sijasta alettiin luomaan jotain ”suurempaa”.396

Muutoksia tapahtui myös taiteen puolella, kun vuonna 1931 visuaalinen propaganda

keskitettiin selkeämmin puolueen kontrolliin siirtämällä julistetuotanto suoraan puolueen

keskuskomitean alaisuudessa toimineen valtion visuaalisten taiteiden kustantamon (Izogiz)

391 Komsomolskaja Pravda 24.3.1929, 3, ”Pomni udarnik!”, Bjuro Kollektiva VLKSM.
392 Komsomolskaja Pravda 7.7.1929, 3, ”Udarniki hozjaistvennogo perekopa”.
393 Komsomolskaja Pravda 19.4.1931, 1, ”Sila primera – buksir otstajuštšim”.
394 Komsomolskaja Pravda 21.4.1930, 1, ”Jartše plamja geroitšeskih budnei!”.
395 Bonnell 1994, 363–364, 366.
396 Clark 2000 (1981), 92, 98.
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alle.397 Virallisen politiikan muutos sankaruutta kohtaan näkyi myös Pravdassa, joka aloitti

samana vuonna kampanjan ”Maan on tunnettava sankarinsa”.398 Kampanjassa esiteltiin

kuvien kera nais- ja miesiskurityöläisiä ja heidän saavutuksiaan eripuolilta Neuvostoliittoa.399

Muutos näkyi myös Komsomolskaja Pravdassa, joka alkoi Pravdan tapaan esitellä iskurityön

sankareita sivuillaan. Aiemmin vallalla olleista yleensä ryhmiä esittäneistä kuvista siirryttiin

esittämään parhaita iskurityöläisiä yksilöinä henkilötietoineen ja kasvokuvineen. Enää ei

myöskään puhuttu vain tietyn tehtaan iskuriprikaateista tai komsomolilaisista, vaan yksilöitä

nostettiin esiin.

Moskovan leipätehtaan iskurityöläinen toveri Kisljatšev, joka
tehtaallaan toimi työläisten vastasuunnitelman alulle panijana.
Lähde: Komsomolskaja Pravda 1.10.1930, 1.

Visuaaliset muutokset näkyivät vuosien 1930–31 aikana Komsomolskaja Pravdassa myös

lehden ulkoasussa. Muutos näkyi selvimmin lehden etusivulla, joka muuttui homogeenisestä

tekstimassasta kuvien ja iskulauseiden täyteiseksi lehden kanneksi. Kuvia ja lainauksia

puoluejohtajien puheista näkyi enemmän kuin esimerkiksi vuoden 1928 lehdissä. Tekstien

koko suureni, osa tekstistä erotettiin tummennetulla ja suuremmalla kirjainkoolla ja

iskulauseiden määrä juttujen yhteydessä lisääntyi. Suurille massoille kohdistetut viestit eivät

397 Bonnell 1994, 359.
398 Bonnell 1994, 362.
399 Ks. esim. Pravda 9.3.1931, 5, ”Strana dolžen znat svoih gerojev”.
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enää olleet piilotettuina tekstin sisään, vaan ne hyppivät silmille jo lehden asettelusta,

kuvituksesta ja jättiläismäisiksi kasvaneista, huutomerkin omaisista otsikoista.400 Ikään kuin

suurempi teksti olisi mennyt huudon tavoin puhetta paremmin perille.

Myös lehden sisällössä tapahtui muutoksia. Kirjoittelu muuttui myönteisemmäksi eikä

kritiikkiä paikallisjärjestöjä kohtaan esiintynyt enää samassa mittakaavassa kuin aiempina

vuosina. Komsomolskaja Pravdan kirjoittelu oli varsinkin vuosina 1928–1929 hyvin kriittistä.

Paikallisjärjestöjä oli moitittu liian laiskasta ja tehottomasta työskentelystä ja ammattiliittoa ja

Jumalattomien liittoa vastaan oli hyökätty näiden liian pehmeiden toimintatapojen vuoksi.

Vuoden 1930 tammikuussa puolueen politbyroon jäsen Lazar Kaganovitš vaati

lehdistötilaisuudessa pitämässään puheessa myönteisempää journalismia. Hän kritisoi

lehdistöä liian kielteisesti painottuneesta kirjoittelusta sekä puutteellisesta ja olemattomasta

neuvostoyhteiskunnan saavutuksien raportoinnista. Kaganovitšin mukaan lehdistön tuli

kritisoinnin ohella myös pyrkiä organisoimaan ja kouluttamaan ihmisiä, mikä onnistui vain

esittämällä myönteisiä ilmiöitä kielteisten rinnalla. Hän kritisoi erityisesti Komsomolskaja

Pravdaa ylilyönneistä. ”Tarvitsemme paatosta, mutta se ei vielä riitä, me tarvitsemme

konkreettisten faktojen esittämistä.” Kirjoittelussa siirryttiin itsekritiikistä myönteisempään

uutisointiin ja siirrettiin painotus neuvostovallan saavutuksista uutisoimiseen.401

Kirjoituksissa toistettiin myös yhä enemmän sosialistisen järjestelmän paremmuutta

kapitalistiseen nähden.

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aika oli aikalaisten silmissä murrosvaihetta vanhan ja

uuden maailman välillä. Komsomolin VII konferenssissa vuonna 1932 puhuneen S.

Saltanovin mukaan kokonaan uusia tai vanhoja ihmisiä ei ollut, vaan ”useilla, joilla on

vanhoja luonteenpiirteitä, on myöskin uusia. Samalla kertaa on hyvin ’uusilla’ ihmisillä

vanhoja jäänteitä”. Vanhan maailman jäänteitä olivat esimerkiksi väärä suhtautuminen

työhön, lukutaidottomuus, kulttuurittomuus, nationalismi ja sovinismi.402 Yksi  ryhmä  oli

kuitenkin jo noussut ylitse muiden kehityksessään. Samassa konferenssissa Komsomolin

silloinen pääsihteeri Aleksandr Kosarev julisti nimittäin puheessaan: ”Iskuri on aikamme

sankari!”. Kosarevin mukaan sankaruus ei ollut iskureiden ainoa ominaisuus, vaan

iskurityöläiset olivat hänen mukaansa jo uuden aikakauden ihmisiä, uusia ihmisiä.403

400 Vrt. esim. Komsomolskaja Pravda 17.6.1928 ja Komsomolskaja Pravda 7.9.1931.
401 Lenoe 2004, 210–211, 220.
402 Saltanov 1932, 8–9.
403 Kosarev 1932, 71, 75.
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Julkisuuden lisääntymisen rinnalla iskurityöläisten status nousi myös vuonna 1931 perustetun

iskurityöläisten järjestön avulla.404 Oma järjestö korosti iskurien roolia muiden työläisten

yläpuolella ja teki heistä neuvostoyhteiskunnan ”virallisen sankarijoukon”. Iskurit eivät enää

nauttineet vain symbolisesta etujoukon ja sankarin roolista, vaan heidän työnsä palkittiin

myös konkreettisesti. Aluksi iskurityöhön oli houkuteltu velvollisuudella tai mahdollisuudella

osallistua sosialismin rakentamiseen. Iskuriliikkeen muotoutuessa iskurityöläiset saivat paljon

konkreettisempia etuja muihin työläisiin nähden. Iskurityöläisistä muodostuikin ajan mittaan

etuoikeutettu työläiseliitti, jonka asema näkyi muita työläisiä suurempien palkkojen lisäksi

myös muina etuina, kuten esimerkiksi mahdollisuutena saada parempaa ruokaa405.

Edut ruoan saannissa olivat monella työläiselle suuri helpotus jokapäiväiseen elämään

varsinkin, kun valtio vuonna 1931 alkoi säännöstellä elintarvikkeita.406 Elintarvikkeiden

säännöstelyn ohella myös vähittäinen siirtyminen tasapalkkaisuudesta kohti palkkaeroja

työläisten välillä jakoi proletariaattia.407 Entisestä tasajaon ihanteesta luopuminen näkyi

Komsomolskaja Pravdassakin sivuilla iskulauseina ”se, joka työskentelee eniten ja parhaiten,

saa myös eniten”.408 Iskurityöläisten edut muihin työläisiin nähden eivät rajoittuneet

pelkästään etuoikeuksiin elintarvikkeiden suhteen, vaan he saivat esimerkiksi paraateissa ja

kulkueissa eturivin paikat.409 Iskurityöläisille oli myös olemassa omia ravintoloita, kauppoja

ja tehdasruokaloissa heille oli omat pöytänsä.410

404 Great Soviet Encyclopedia 1983, 235.
405 Filtzer 1986, 70.
406 Osokina 2001, Our Daily Bread. Socialist Distribution and the Art of Survival in Stalin’s Russia, 1927–1941,
203.
407 Kuromiya 1990, 280–281.
408 Komsomolskaja Pravda 13.7.1931, 1.
409 Petrone 2000, 29.
410 Osokina 2001, 63, 78, 80.
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Erillisiä pöytiä iskurityöläisille Ivanovon tekstiilitehtaalla vuonna 1931.
Lähde: Osokina 2001, teoksessa erillinen kuvaliite, jossa ei sivunumerointia.

Suurien sankaritarinoiden takana piili kuitenkin myös toinen totuus. Kaikki iskurityöläisiksi

itseään nimittäneet eivät työskennelleet niin kuin iskurityöläisen odotettiin työskentelevän.411

Donald Filtzer on kutsunut tätä iskurityöliikkeessä esiintynyttä ilmiötä valheelliseksi

iskurityöksi (false shock work). Se tarkoitti toimintaa, jossa työläiset osallistuivat

iskuriliikkeeseen, mutta vain teeskentelivät saavuttavansa norminsa.412 Aina syy valheelliseen

iskurityöhön ei ollut työläisissä. Lewis Siegelbaumin mukaan valheellinen iskurityö johtui

osittain siitä, että puolue vaati järjestöiltä tiettyä määrää iskurityöläisiä. Tehtaat eivät aina

saaneet houkuteltua riittävästi iskureita, joten ne kiintiöiden täyttämiseksi ilmoittivat

iskureiksi työläisiä näiden itsensä tietämättä.413 Komsomolin pääsihteerin Aleksandr Kosarev

taas piti samaan ilmiöön syynä liian huolimattomasti tehtyä luettelointia. Hänen mukaansa

jokaisen iskurin työ piti erikseen laskea ja tulokset tehdä julkisiksi, jotta päästäisiin

yksilövastuuttomuudesta. Kunkin iskurin oli tunnettava työnsä tulokset ja ansaitsemansa

palkka.414

Iskurityössä ja sosialistisessa kilpailussa yhdistyivät puolueen tuotannolliset tavoitteet sekä

utopiat uudesta ihmisestä ja uudesta yhteiskunnasta. Työläisiä motivoitiin iskuriliikkeeseen

esittämällä iskurit uuden ihmisen konkreettisina esimerkkeinä ja heidän työnsä

411 Kosarev 1932, 60–62.
412 Filtzer 1986, 76.
413 Siegelbaum 1990, 44–45.
414 Kosarev 1932, 60–62.
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osallistumisena uuden yhteiskunnan rakentamiseen. Iskuriliikkeellä ja sen mahdollistamalla

sosiaalisella nousulla luotiin myös osaltaan uutta proletaarista eliittiä, joka ei enää

kulkenutkaan työläismassojen mukana, vaan nousi askeleen ylemmäs sekä työnsä että

statuksensa puolesta. Astetta pidemmälle työläissankaruuden korostamisessa mentiin

iskuriliikettä seuranneessa stahanovilaisuudessa415, joka toi neuvostoyhteiskuntaan

”työnsupersankarit”416.

4.3. Kielen ja kuvaston muuttuminen

Vallankumouksen kieli on uuden ihmisen kieli

Työläisidentiteetin ja työkulttuurin ohella ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aika ja sen

muutokset heijastuivat myös kieleen. Yhteiskunnallisten muutosten vaikutus kieleen ei ollut

uusi ilmiö, sillä jo vallan vaihtuminen vuonna 1917 oli muuttanut kieltä. Bolševikit olivat

aloittaneet kielen muuttamisen ortografisella uudistuksella, jossa kielen kirjoitusasua oli

yksinkertaistettu. Uudistuksella oli haluttu tehdä ero vanhaa maailmaa edustaneeseen

uskonnolliseen kieleen. Vastustuksesta huolimatta uskonnollisen kielen muodot ja rakenteet

vaikuttivat uuteen kieleen. Esimerkiksi politiikan rituaalisessa kielessä uskonnolliset myytit

korvautuivat bolševistisilla vastikkeilla, joita edusti esimerkiksi lokakuun vallankumous

uuden maailman alkuna.417 Kielen muuttamisella pyrittiin kansakunnan yhtenäistämiseen ja

vanhan maailman jäänteiden hävittämiseen. Vanhoillisesta talonpoikaisesta kielestä, joka

ilmensi vanhan maailman patriarkaalista mentaliteettia haluttiin irrottautua. Kieli oli näin

myös osa ideologisen valtataistelun kenttää.418

Kielen muutokset liittyivät tavalla tai toisella valtapolitiikkaan ja näin myös poliittiseen

kieleen. Suuri osa uusista sanoista ja ilmaisuista olivat tulleet neuvostokieleen lännestä

bolševikkien ja muiden vasemmistoteoreetikoiden mukana. Esimerkiksi sanat agitaatio

(agitatsija), propaganda (propaganda),  demokratia  (demokratija),  iskulause  (lozung) ja

edustaja (deputat) tulivat venäjän kieleen vuoden 1917 jälkeen.419 Erityisesti Leninin

415 Stahanovilaisuus tai stahanovilainen liike syntyi vuonna 1935 nuoren kaivostyöläisen Aleksei Stahanovin
ylitettyä työnorminsa 14-kertaisesti. Siegelbaum 1990, 2.
416 Kelly 2001, 258–259.
417 Ylikangas 2004, 349.
418 Ylikangas 2004, 352–353.
419 Comrie, Stone & Polinsky 1996, The Russian Language in the Twentieth Century, 185.
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vaikutusta neuvostokielen muotoutumiseen on pidetty huomattavana. Lenin vältti tiettyjä

sanoja ja loi uusia sanontoja. Kielen tutkijoiden mukaan hänen sanavarastonsa käsitti 36 000

sanaa, joista noin 4000 ei esiintynyt aikalaissanakirjoissa.420 Ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman aikana lainasanojen käyttö lisääntyi, ja teollistuminen ja sen suuri

näkyvyys lehdissä vaikuttivat tuotannollisen kielen yleistymiseen arkisessa kielenkäytössä.421

Uusi kielenkäyttö levisi kokousten ja lehdistön välityksellä yleiseen käyttöön, kouluihin ja

kaunokirjallisuuteen. Sensuurilla rajattiin aiheita, mistä sai tai ei saanut kirjoittaa.422

Propaganda ja agitaatio taas nostivat esiin ne teemat, joista ihmisten tuli innostua, puhua ja

kirjoittaa. Agitaatiokampanjat levittivät iskulauseet levisivät yleiseen tietoisuuteen.

Teemojen valinnan ohella propaganda ja agitaatio vaikuttivat kieleen muullakin tavoin.

Neuvostoaikaista venäjän kieltä tutkineen M. Bronskin mukaan neuvostokielelle muotoutui

Stalinin aikana seuraavia tyypillisiä piirteitä: aksiologiset kontrastit ja neutraalien ilmaisujen

puuttuminen, rituaali yhdistettynä pragmatismiin, pyrkimys valetodellisuuden luomiseen,

käsitteiden uudelleen määrittely, laaja superlatiivien käyttö propagandistisissa ilmaisuissa,

kielen byrokratisoituminen, sotilasterminologia sekä lyhenteiden runsas käyttö.423 Mainitut

piirteet tulevat esille myös Komsomolskaja Pravdan teksteissä, jotka vilisivät sotilastermejä,

lyhenteitä ja kankeita lauserakenteita. Mainituista piirteistä agitaatiolle ja propagandalle

voidaan erityisesti tyypillisinä pitää aksiologisia kontrasteja eli runsasta vastakohtaparien

käyttöä, sotilasterminologian ja superlatiivien käyttöä sekä valetodellisuuden luomista.

Agitaatio- ja propagandakampanjat loivat kieleen myös paljon uusia käsitteitä ja sanoja, joita

ei aiemmin ollut olemassa.

Vastakohtaisuudet ilmenivät Komsomolskaja Pravdan teksteissä yleisimmin koko ajan läsnä

olleena hyvän ja pahan taisteluna. Sanat olivat sävyiltään joko myönteisiä tai kielteisiä ja

edustivat näin kategorisesti joko hyvää tai pahaa; neutraaleja ilmaisuja ei ollut. Esimerkiksi

sanoilla bolševistinen ja iskuri viitattiin hyviin, edistyksellisiin asioihin, kun taas adjektiivit

kapitalistinen ja porvarillinen merkitsivät aina jotain huonoa. Esimerkiksi nopeaa työtahtia

kutsuttiin bolševikki- tai iskuritempoksi (bolševistskoje/udarnoje tempo). Haitallisia tapoja tai

ilmiöitä taas luonnehdittiin kapitalistisen maailman jäänteiksi.424

420 Moskovitsh 1989, “Planned Language Change in Russian since 1917”, 89.
421 Comrie, Stone & Polinsky 1996, 205, 221.
422 Ylikangas 2004, 349; Moskovitsh 1989, 92.
423 Viittaus M. Bronskiin artikkelissa Moskovitsh 1989, 90.
424 Ks. esim. Komsomolskaja Pravda 5.7.1931, 2, ”Ne medlit vzjat bolševistskije tempy”.
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Neutraalia puolta agitaatiossa ja propagandassa ei jätetty sen vastaanottajillekaan, vaan lukijat

pakotettiin joko-tai-valintatilanteeseen vallanpitäjien edustaman politiikan ja heidän

vastustajiensa välillä. Tästä hyvä esimerkki on kollektivisoinnin yhteydessä esitetty iskulause,

jonka mukaan ”se, joka on kolhooseja vastaan, on meitä vastaan”. Vastakohtapareilla

muokattiin myös oman ryhmän identiteettiä. Sanoilla kommunisti tai komsomolilainen

viitattiin ”omiin”, lojaaleihin joukkoihin, kun taas sana puolueeseen kuulumaton

(bezpartiinyi) ilmaisi, että henkilö kuului tämän tietyn ryhmän ulkopuolelle.425 Myös runsas

superlatiivien ja yleistyksien käyttö, joilla pyrittiin vaikuttamaan ihmisten tunteisiin,

korostivat eroja hyvän ja pahan välillä.426 Karen Petronea lainaten neuvostoihmisellä oli

käytännössä tasan kaksi mahdollisuutta valittavanaan: olla joko lojaali kansalainen tai

petturi.427

Komsomol-nuorison tunteisiin vedottiin myös velvoittavilla ja käskevillä jutuilla, jopa hyvin

kärkkäällä kritiikillä. Komsomolskaja Pravda kirjoitti huhtikuussa 1931 etusivullaan

seuraavasti:

”Stalingradin traktoritehtaan komsomolilaiset, iskurit ja työläisnuoriso! Toisen sosialistisen
kevään alkaessa te olette antaneet sosialistiselle maataloudelle vähemmän kuin satoja
traktoreita. Te olette häpeällisesti käyttäneet uusia laitteistoja väärin rikkoen ja tuottaen niille
valtavasti vahinkoa. Te olette velvoitettuja välittömästi likvidoimaan jälkeenjääneisyytenne
niin, että sosialistisen kilpailun kolmantena vuonna saavuttaisitte sellaisen tuottavuuden ja
sellaisen laadun, jotka jättäisivät kauas taakseen Fordin tehtaiden teknis-taloudelliset tulokset.
Teidän on iskurityöllä muutettava tehtaanne maamme traktorivarustuksen todelliseksi
sosialistiseksi arsenaaliksi.”428

Esimerkki on lähellä Matthew Lenoen tutkimuksessaan omaksi lajityypikseen erittelemää ns.

kehottavaa artikkelia, jotka olivat erityisesti puolueen ja Komsomolin aktiiveille suunnattua

propagandaa. Kehottavat artikkelit alkoivat suoralla tai epäsuoralla käskevällä otsikolla,

esittivät asian minämuodossa ja päättyivät helposti muistettavaan iskulauseeseen. Ne

käsittelivät myös aiempia virheitä ja onnistumisia sekä antoivat ohjeita, kuinka toimia

jatkossa. Jutut olivat usein osa käynnissä ollutta agitaatio- tai propagandakampanjaa.429

425 Komsomolskaja Pravda 13.10.1929, 3, ”Smeleje za sotsialistitšeskoje pereustroistvo derevni”.
426 Moskovitsh 1989, 92.
427 Petrone 2000, 13.
428 Komsomolskaja Pravda 29.4.1931, 1.
429 Lenoe 2004, 24.
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Sotatermistöä käytettiin myös yleisesti agitaatio- ja propagandakampanjoiden yhteydessä,

joista kirjoitettiin taisteluna (borba) jotain vastaan tai taisteluna jonkun puolesta. Esimerkiksi

kulttuurivallankumous oli taistelua takapajuisuutta ja sivistymättömyyttä vastaan,

kollektivisointi taistelua kulakkeja vastaan, sosialistisessa kilpailussa ja iskuriliikkeessä taas

taisteltiin paremman laadun tai tehokkaamman tuotannon puolesta. Kampanjoihin

osallistuttiin iskuriprikaateissa (udarnaja brigada)  tai kulttuuriarmeijoissa (kultarmija) ja

niissä täytettiin sotatehtäviä (boevaja zadatša).430 Itse kulttuurivallankumouksen käyttö jo

yksinään ilmensi asian vallankumouksellista luonnetta.

Pyrkimys valetodellisuuden luomiseen liittyi vahvasti propagandaan, jolla pyrittiin luomaan

tietynlaisia kuvia ihmisten mieliin. Samaan aikaan kun elintaso laski ja ihmiset kärsivät

puutetta, lehdet ylistivät sosialistisen järjestelmän ylivertaisuutta kapitalistiseen nähden ja

uutisoivat, kuinka neuvostomaan kansalaisilla asiat olivat paljon paremmin kuin työläisillä

lännessä. Varsinkin ensimmäisen viisivuotissuunnitelman loppua kohti mentäessä lehtien

sivuilla alkoi vähitellen näkyä kuvia iloisista työläisistä, jotka velvollisuutensa täyttäen

tekivät työtä maansa hyväksi.431 Todellisuuden muuttuessa toivottomaksi lehdet alkoivat

näyttää ihmisille toivottua todellisuutta, jonka ajateltiin motivoivan työntekoon ja parantavan

uskoa tulevaisuuteen.

Selkeänä piirteenä propagandan kielessä voidaan pitää myös auktoriteetteihin vetoamista.

Lehtien kirjoituksissa, artikkeleissa ja johtajien puheissa lainattiin tiheään sosialismin

teoreetikkoja, etenkin Leniniä ja sosialismin alkulähteenä pidettyä Marxia. Suorien lainausten

lisäksi Leniniä käytettiin myös hänen nimestään muodostettuna adjektiivina. Komsomolskaja

Pravdan sivuilla ja erilaisissa lehtisissä ja pamfleteissa kirjoitettiin tiheään esimerkiksi

”leniniläisestä työmetodista”,  ”leniniläisestä tavasta tehdä työtä”  tai  ”leniniläisestä

asenteesta työhön”. ”Leninistisellä” tarkoitettiin tässä yhteydessä puolueen tai Komsomolin

johdon mielestä oikeaa tapaa tai asennetta työhön. ”Leniniläinen” adjektiivi esiintyi myös

useiden järjestöjen nimissä osoittamassa suuren teoreetikon jalanjälkien ja ajattelun perinteen

jatkumoa. Nuorisoliitto ja pioneerit kantoivat virallisissa nimissään määrettä leniniläinen.

430 Ks. esim. Komsomolskaja Pravda 1.10.1928, 1, ”V boi s kulturnoi otstalostju”; Komsomolskaja Pravda;
Komsomolskaja Pravda 5.1.1930, 2, ”Novyi maner kulaka”; Komsomolskaja Pravda 29.1.1930, 1, ”Ves
Komsomol v otvete za proryve”.
431 Osokina 2001, 40–41, 61, 156–157; Komsomolskaja Pravda 30.10.1932, 2, ”Pokolenie, roždennoje
oktjabrem”, E. Estrova.
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Leninin rinnalle suureksi johtajaksi nousi 1930-luvulla Stalin, jonka nimen lisääminen muutti

Komsomolin leniniläis-stalinistiseksi järjestöksi.432

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana neuvostokieleen tulleet termit sosialistinen

kilpailu, iskurityö ja kulttuurivallankumous olivat uusia sanoja, mutta myös uusia ilmiöitä.

Osa uusista käsitteistä jäi elämään kieleen, osan elinkaari oli lyhyempi, ja ne unohtuivat

käytöstä433. Uuden kielen käyttäminen näkyi selvästi esimerkiksi tehtaiden, tuotantolaitosten,

koulujen ja jopa kommuunien nimeämisessä. Julkisia laitoksia nimettiin usein tärkeiden

henkilöiden mukaan, yksityisempiä paikkoja taas yhteiskunnan rakentamiseen tai

tulevaisuuden tavoitteisiin liittyvillä nimillä. Esimerkiksi Komsomolskaja Pravdassa esiteltiin

kommuuni nimeltään Uusi elämä (Novaja žizn), jossa toimi Komsomol-solu nimeltä Sirppi ja

vasara (Serp i molot).434 Myös Pietarin nimeäminen Leningradiksi on hyvä esimerkki siitä,

kuinka eroa vanhaan maailmaan tehtiin symbolisella tasolla.435

Bolševikkien maailmaan liittyvillä nimillä vallanpitäjät levittivät myös aatettaan. Tehtaiden

nimet symboloivat työläisille joka päivä sitä, mitä vallanpitäjät ja ideologiaan uskoneet pitivät

tärkeänä. Vaikka ihmiset eivät olisikaan uskoneet vallanpitäjien ideologiaan, he eivät silti

voineet jäädä heidän luomansa maailman vaikutusten ulkopuolelle. Ihmiset joutuivat

väistämättä käyttämään arkikielessään uusia nimiä ja käsitteitä. ”Vallankumouksellinen kieli”

tunki ihmisten elämään halusivatpa he sitä tai eivät. Luotiinko kielellä sitten uusi ajattelutapa

ja maailmankuva; uskoivatko ihmiset todella ideologiaan?

Useat 1990-2000-lukujen tutkimukset Stalinin ajasta436 ovat haastaneet aiemmat tulkinnat

neuvostokansalaisten lojaaliudesta vallanpitäjiä kohtaan ja osoittaneet, että osa ihmisistä

vastusti aktiivisesti neuvostovaltaa. Toisaalta tutkimukset ovat myös osoittaneet, että osa

ihmisistä opetteli virallisen kielenkäytön, Stephen Kotkinin sanoin opetteli ”puhumaan

bolševikkia” (speak Bolshevik) ja käytti sitä tilanteissa, joissa se oli heidän etujensa mukaista.

Yksityiselämässään ihmiset saattoivat käyttää erilaista kieltä kuin julkisissa tilanteissa, joissa

432 Ks. esim. Kuznetsov 1929, 3, 4; Komsomolskaja Pravda 5.3.1931; 20 let Leninsko-Stalinskogo Komsomola
1938.
433 Comrie, Stone & Polinsky 1996, 218.
434 Komsomolskaja Pravda 29.12.1930, 3, ”Rastut kolonny lenintsev”, A. D.
435 Comrie, Stone & Polinsky 1996, 204.
436 Ks. esim. Davies 1997; Fitzpatrick 1994; Petrone 2000 ja Kotkin, Magnetic Mountain. Stalinism as a
Civilization 1995.
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vallanpitäjillä oli monopoli ”oikeaan” kielenkäyttöön.437 Propagandan ja agitaation

vaikutuksesta kieleen syntyi siis uusi puhetapa, Karen Petronen sanoin ”virallinen diskurssi”

tai Jeffrey Brooksin ”performatiivinen kulttuuri”, jossa tosiasiat peitettiin vallanpitäjien

ylläpitämän esityksen, performanssin taakse. Brooksin mukaan performanssin luonne johti

vuorovaikutukseen eri osapuolten välillä. ”Esiintyjät ja suuri osa yleisöstä olivat tietoisia

siitä, että kysymys oli esityksestä. Osallistumalla virallisiin rituaaleihin ja seremonioihin

aktiiviset kansalaiset pystyivät osoittamaan osuutensa neuvostoprojektissa.”438 Koska

vallanpitäjillä oli monopoli määritellä, mikä oli ”virallinen totuus”, ei ihmisille jäänyt juuri

vaihtoehtoja, jos he halusivat selviytyä jokapäiväisestä elämästään ongelmitta. Vaikka ihmiset

käyttivätkin ja näyttivät ulospäin omaksuneen vallanpitäjien aatemaailmaa, ei sitä voida

kuitenkaan pitää uuden maailmankuvan omaksumisena.

Neuvostokieltä on usein verrattu Georg Orwellin kuuluisaan vuonna 1949 ilmestyneeseen

teokseen 1984, jossa hätkähdyttävän paljon Neuvostoliittoa muistuttavan Ocenia-nimisen

valtion hallitseva puolue pyrkii kehittämällään ns. uuskielellä tehostaa ihmisten toimintaa ja

parantaa heidän kontrolloimistaan. Orwellin romaanissa uuskielellä pyrittiin ilmentämään

vallanpitäjien maailmankatsomusta ja kieltä karsimalla poistamaan kaikki muut mahdolliset

ajattelutavat. Kielen vallankumous oli saatettu loppuun siinä vaiheessa, kun kielen avulla ei

enää voinut ilmaista puolueen mielestä haitallisia tai turhia ajatuksia, vaan jokainen ajatus

voitiin ilmaista täsmällisesti yhdellä sanalla ilman minkäänlaisia sivumerkityksiä. Mikko

Ylikankaan mukaan Neuvostoliitossa kielen uudistamisessa ei menty aivan näin pitkälle. Hän

kuitenkin toteaa, että bolševikkien kielen muokkaamisessa voidaan silti erottaa

”orwellimaisia” piirteitä. Tällaisia piirteitä olivat esimerkiksi kielen yhdenmukaistaminen

karsimalla moniselitteisiä termejä ja sanojen sisältömerkityksien uudelleen määrittely.439

Vaikka poliittisten tekijöiden vaikutus kieleen olikin merkittävä, on huomattava, etteivät

kaikki kielen muutokset kuitenkaan johtuneet vallan ja poliittisen ideologian vaihdoksesta.

Osa venäjän kielen muutoksista liittyivät yleismaailmallisiin muutoksiin, jotka olisivat

todennäköisesti tapahtuneet vallanpitäjistä huolimatta.440

437 Kotkin 1995, 198–237.
438 Petrone 2000, 2–4; Brooks 2000, xvi, 69.
439 Ylikangas 2004, 348.
440 Comrie, Stone & Polinsky 1996, 185, 205.
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”Koko maailman proletariaatin puolesta!”

Propaganda vaikuttaa kieleen, mutta myös kulttuuriseen kuvastoon ja yhteiskunnan

visuaaliseen järjestykseen. Komsomolin propagandaan liittyi ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman aikana useita myyttejä ja kuvia. Keskeisimpiä olivat myytit

ensimmäisen viisivuotissuunnitelman täyttämisestä sisällissodan kaltaisena taisteluna,

teollistamisesta edistyksen tuojana, viisivuotissuunnitelman ajasta maailman historiallisena

merkkipaaluna ja uhrautuminen paremman yhteiskunnan puolesta.

Useat tutkijat ovat todenneet, että ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aika oli hyvin

militaristisesti värittynyttä, mikä näkyi niin ajan ilmapiirissä kuin sen kielessä, myyteissä ja

kuvastoissakin. Sosialismin rakentamista kuvattiin sotilaallisella termistöllä ja maan

teollistamiseen viitattiin sodan kaltaisena tapahtumana, johon ”mobilisoitiin” työläismassoja

”taistelemaan” teollisuuden ”rintamalla”  ja  jossa  ”viholliset”  tekivät  ”vastahyökkäyksiään”.

Sheila Fitzpatrickin mukaan tämä sotaisa kuvasto oli selkeästi tarkoitettu symbolisoimaan

paluuta sisällissodan ja sotakommunismin ilmapiiriin ja vähättelemään NEP:n aikaisia

kompromisseja.441

Matthew Lenoen mukaan teollistamisen esittäminen sotana ensimmäisen viisivuotiskauden

aikana oli keino työtahdin nostamiseksi ja työläisten mobilisoimiseksi ”sosialismin

rakentamisen sotilaiksi”. Hän kutsuu ilmiötä organisoivaksi journalismiksi.442 Lenoen mukaan

vallankumouksen ja sisällissodan metaforan tuominen lehtien sivuille oli juuri Komsomolin ja

Komsomol-lehdistön erityinen anti ensimmäisen viisivuotissuunnitelman propagandalle.

Komsomol-lehdistö toi käyttöön sotilaalliset termit ja mielikuvat sosialismin rakentamisesta

luokkien välisenä sotana tehostaakseen komsomolilaisten apaattista suhtautumista työhön

NEP-kauden lopulla. Lenoen sanoin: ”ensimmäinen viisivuotissuunnitelma piti myydä

nuorisolle suurena seikkailuna”.443 Organisoiva journalismi oli Lenoen mukaan alkuna sekä

sosialistista realismia edustavalle kirjallisuudelle että massajournalismille, jotka syntyivät

puolueen ja Komsomolin etsiessä kirjallisia muotoja korvaamaan suuren yleisön kuluttamaa

porvarillista, sensaatiohakuista kirjallisuutta ja lehdistöä. Tavoitteena oli luoda kirjallisuutta,

441 Fitzpatrick 1982, 110; Lenoe 2004, 12, 161; Andrle 1994, 154.
442 Lenoe 2004, 12, 37, 161.
443 Lenoe 2004, 228, 230.
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joka olisi ollut yleisöä aidosti kiinnostavaa, mutta olisi myös auttanut mobilisoimaan

rivijäseniä.444

Komsomolilaisille sisällissota oli tärkeä myytti, koska se oli osallistunut siihen mobilisoiden

jäseniään sotaväkeen ja keräten ruokaa talonpojilta armeijan tarpeisiin. Sisällissodan

mobilisaatioihin osallistui Peter Kenezin mukaan noin 30 000 nuorisoliittolaista.445

Sisällissota toi Komsomolille erityisen aseman puolueen silmissä. Se oli näyttänyt olevansa

puolueen luottamuksen arvoinen ja kykenevä kokoamaan toimivan koneiston. Puolue katsoi

Komsomolin olevan järjestönä tarpeellinen ja sopiva edustamaan koko nuorisoa.446

Komsomolin maineen kasvu puolueen silmissä saattoi olla myös yksi syy sisällissodan

merkittävyydelle nuorison keskuudessa.

Sisällissodasta tuli ensimmäiselle Komsomol-sukupolvelle merkittävä yhdistävä kokemus,

joka oli erottamaton osa heidän poliittista kulttuuriaan ja maailmankuvaansa.447 Suurin osa

ensimmäisen viisivuotissuunnitelman ajan Komsomol-sukupolvesta liittyi järjestöön vasta

1920-luvun puolessa välissä, eikä näin ollen ollut voinut itse osallistua vallankumoukseen tai

sisällissotaan.448 Heille sisällissota oli kuitenkin tärkeä myytti, tarina sankarillisista

taistelijoista, jotka olivat osallistuneet todelliseen taisteluun uuden maailman

synnyttämiseksi.449

Sotainen ilmapiiri näkyi neuvostolehtien sivuilta myös ulkoisena sodan uhkana ja kilpailuna

kapitalistisen maailman kanssa, mikä tulee hyvin esiin Stalinin usein siteeratusta lauseesta:

”Olemme jäljessä kehittyneitä maita 50–100 vuotta. Meidän on voitettava tuo välimatka
kymmenessä vuodessa. Me joko voitamme sen tai sitten meidät lyödään.”450

Sotamyytin ohella Komsomolskaja Pravdassa nousi myös vahvasti esiin myytti proletariaatin

historiallisesta roolista maailmanhistorian kulussa ja erityisesti kuva Komsomolin ja nuoren

sukupolven roolista ensimmäisen viisivuotissuunnitelman täyttäjänä sekä sosialismin

rakentamisen etujoukkona. Sosialistiset kilpailut, iskuriliike ja vapaaehtoistyöt esitettiin

444 Lenoe 2004, 244.
445 Kenez 1985, 92; Tirado 1988, 92.
446 Tirado 1988, 93–94, 191, 198, 204.
447 Tirado 1988, 89.
448 Gorsuch 2000, 42.
449 Baum 1987, 4; Gorsuch 2000, 41.
450 Komsomolskaja Pravda, 17.2.1931, 1, ”Vzjat krepost nauki i tehniki”.
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nuorisolle loistavana tilaisuutena osallistua ensimmäisen viisivuotissuunnitelman täyttämiseen

ja toteuttamiseen: toisin sanoen osallistumisena yhteen ihmiskunnan historian

käännekohdista, joksi uuden yhteiskunnan rakentaminen tulkittiin.451 Toisaalta nuoriso saattoi

olla innostunut sosialismin rakentamisesta siksi, koska heille toitotettiin, että juuri heidän

sukupolvensa tulisi viimein näkemään oikeudenmukaisen yhteiskunnan.

”Me olemme jo rakentaneet tämän uuden yhteiskunnan perustan, olemme astuneet siihen
valtavaan rakennukseen, joka muutetaan sosialistiseksi luokattomaksi yhteiskunnaksi. Tämä
uusi rakenteilla oleva maailma synnyttää ja kasvattaa uuden nuorison, uuden työläissukupolven,
joka tulee elämään kommunistisessa yhteiskunnassa. Millaisia nämä ihmiset sitten ovat? He
ovat ihmisiä, jotka eivät koskaan elämässään tienneet tai tunteneet epäoikeudenmukaisuutta
eivätkä orjallista kapitalistista työtä. 60 miljoonaa neuvostokansalaista on syntynyt
neuvostovallan aikana. Tämä on kolmasosa väestöstä. Nämä ihmiset ovat nyt 15–20-
vuotiaita.”452

Kolmas myytti ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana oli teollistamisen ja tekniikan

näkeminen edistyksen tekijöinä. Tekniikan ihannointi näkyi suoranaisten puheiden ohella ajan

kuvissa, joissa koneita ja laitteita käytettiin viittaamaan paitsi itse teollistamiseen ja

tekniikkaan, myös niiden tuomaan edistykseen. Tunnusomaista edistykselle oli jatkuva liike

eteenpäin, jota usein symboloi uuteen maailmaan matkalla ollut veturi. Koneet taas edustivat

harmoniaa, edistystä ja kontrollia. Koko yhteiskunta haluttiin muuttaa teollistamisen mallin

mukaisesti. Kaiken tuli olla tieteellisesti suunniteltavissa ja mekanisoitavissa suuressa

mittakaavassa. Kaupunkien ohella ajateltiin, että myös maaseutu voitiin teollistaa.

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana ajateltiin jopa, että sosiaaliset sairaudet

voitaisiin parantaa teollistamisella. Erityisesti kaunokirjallisuudessa esitettiin ajatuksia, että

laittamalla ihmisiä työskentelemään koneiden viereen heidän anarkistinen ja primitiivinen

psyykeensä muuttuisi koneiden säännöllisen, rationaalisen ja kontrolloidun rytmin

vaikutuksesta.453

Komsomolskaja Pravdassa tekniikan ihannointi näkyi tehtaiden ja koneiden kuvissa,

teemojen valinnoissa sekä suurten rakennusprojektien seuraamisena. Lehti seurasi tiiviisti

komsomolilaisten osallistumista uusien teollisuuskaupunkien, kuten Magnitogorskin,

Dnepostroin ja nuorisoliiton mukaan nimetyn Komsomolsk-na-Amurin rakentamiseen.454

451 Ks. esim. Komsomolskaja Pravda 10.7.1932, 1, pääkirjoitus, ”Byt dostoinymi synami i dotšermi našei materi
– vsesojuznoi kommunistitšeskoi partii”.
452 Komsomolskaja Pravda 30.10.1932, 2, ”Pokolenie, roždennoje oktjabrem”, E. Estrova.
453 Clark 2000 (1981), 94.
454 Baum 1987, 28; Komsomolskaja Pravda 30.5.1930.
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”Yhdistäkäämme iskuriosastot kaiken kestäviksi iskuriprikaateiksi!”
Tuntemattoman artistin juliste vuodelta 1931 kuvaa hyvin ihmistyön
esittämistä konemaisena. Lähde: Istoria strany v plakate 2000.

Neljäntenä myyttinä tai propagandakuvana voidaan pitää uhrautumista paremman

tulevaisuuden puolesta, mitä Timo Vihavainen on kuvannut ”nykyisen pahan oikeuttamisena

tulevaisuuden hyvällä”.455 Uhrautumismentaliteetti sai kaikupohjaa erityisesti nuorisosta, joka

uskoi olevansa vallankumouksen pelastajia ja neuvostomaan tulevaisuuden takaajia. Baumin

mukaan energinen nuoriso tarttui militaarisen retoriikan luomaan koukkuun ja vastasi Stalinin

heille kohdistamaan vetoomukseen. ”Stalin sai nuorison uskomaan, että he voisivat omalla

taistelullaan auttaa ja olla mukana toteuttamassa sosialistista utopiaa.”456

Paremmalla tulevaisuudella motivoiminen tulee hyvin esille myös ajan kaunokirjallisuudessa,

jonka keskeisinä teemoina olivat suuret rakennushankkeet. Neuvostokirjailija Ilja Ehrenburg

kuvaa romaanissaan Toinen päivä sitä, kuinka ihmiset elivät kurjissa oloissa

rakennustyömailla, mutta uskoen parempaan tulevaisuuteen tekivät työtä huonoista

455 Vihavainen 1998, 193.
456 Baum 1987, 29, 55.
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olosuhteista huolimatta.457 Juuri nuorisoliiton jäsenyyden saanut tyttö kertoo, kuinka hänen

elämänsä on muuttunut komsomolilaiseksi tulonsa jälkeen:

”Jos tekee työtä vain rahan takia, on elämä ikävää. Sillä tavoin meillä maalla elettiin. Juotiin
viinaa ja tapeltiin. Mutta nyt minä tiedän minkä vuoksi elän. Me rakennamme sosialismia, ja se
on niin iso asia, että jo tiiliä muuratessaankin tuntee olevansa ihan toinen ihminen.”458

Nuorison usko tulevaisuuteen ja valmius uhrautumaan paremman yhteiskunnan puolesta tulee

esille myös useista muistelmista. Väliaikaisuuden ja uhrautumisen ilmapiiri näkyvät

esimerkiksi Irja Niemen omaelämäkerrasta, joissa hän kuvaa nuorison asenteita ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman aikana:

”Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman, pjatiletkan’, suurpiirteiset päämäärät, joiden piti
muuttaa tuo takapajuinen, talonpoikainen maa itsenäiseksi, omillaan toimeentulevaksi valtioksi,
saivat meidät nuoret innostumaan kuin korpeen tunkeutuneen uudisraivaajan, joka asuen
havumajassa, puutetta nähden haaveilee jykevähirsisestä tuvasta ja lainehtivista viljapelloista.
Emme me surreet, vaikka keittomme maistuikin tiskivedelle ja ’painorehuannokset’ toistuivat
vernisateen [korviketeen] kera – me rakensimme tulevaisuutta. Jokainen tehdas, joka pantiin
käyntiin, oli meidän tehtaamme, jokainen kanava, joka rakennettiin, oli omamme. Olimme
mielestämme hyvin rikkaita jokainen. Ja tulevaisuus, tulevaisuus tuntui viitoitetun kuin
avartuvat portaat, kaikki oli selvää sadaksi vuodeksi eteenpäin. Olihan meillä pohjaa
optimismille!”459

Samanlainen optimistisuus huokuu myös nuoren komsomolilaisopiskelijan muistelmista.

Lääketiedettä opiskellut V. Kovanov muistelmissa ensimmäinen viisivuotissuunnitelma kulki

jaksona, jolloin ”koko maa oli kuin suuri rakennustyömaa”. Kaikesta oli pulaa, mutta

Kovanovin mukaan he komsomolilaiset eivät välittäneet siitä, koska ymmärsivät, että

puolueen oli saatava rakennettua sosialismin perusta maahan mahdollisimman nopeasti.

Uhrautuminen yhteisen hyvä puolesta oli kunniatehtävä. Kun Kovanov opiskelijatovereineen

kuuli työläisten aikovan täyttää viisivuotissuunnitelman neljässä vuodessa, he yksissä tuumin

päättivät saada omat viisivuotiset opintonsa päätökseen ennen määräaikaa. Ja sen he

tekivätkin.460

457 Ehrenburg 1978 (1934), ks. esim. 14–15, 83–85.
458 Ehrenburg 1978 (1934), 229–230.
459 Niemi 1944, 71.
460 Kovanov 1973, 181. Kovanovin muistelma vaikuttaa kuin suoraan propagandistin käsikirjan mukaan
laaditulta kirjoitukselta. Siinä korostetaan oikeaoppisesti hyvän kommunistin piirteitä: uhrautuvuutta,
luokkatietoisuutta ja loppumatonta innostusta sosialismin rakentamiseen. Vakaumuksellisesta sävystään
huolimatta tai ehkä juuri sen vuoksi, Kovanovin muistelma varmasti kertoo yhden ääripään suulla
komsomolilaisena olemisesta ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana.
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Äärimmäisenä uhrautumisen muotona ja lojaaliuden osoituksena valtiolle voidaan pitää ns.

vapaaehtoisia talkootöitä, joita järjestettiin viikonloppuisin, erityisesti lauantaisin, josta

talkootöiden venäjänkielinen nimi tulee (subbotnik)461. Esimerkiksi marraskuussa 1929

Komsomol järjesti Moskovassa ”sosialistisen subbotnikin”, jossa talkoisiin osallistujat

kunnostivat paikallisia kouluja ja korjasivat tehtaiden koneita ja laitteita. Subbotnik kesti

kolme päivää ja töitä tehtiin kolmessa vuorossa, 4,5 tuntia kerrallaan. Komsomolin lisäksi

työhön värvättiin myös paikallisten pioneerijärjestöjen jäseniä.462 Subbotnikeja luonnehdittiin

kollektiivisen työn ja sosialistisen vapaaehtoisuuden ilmentymäksi. Varsinaisen työpanoksen

tuoman hyödyn lisäksi ne nähtiin Komsomolissa mahdollisuuksina opettaa lapsille ja nuorille

oikeaa asennetta työhön julistamalla kunnon kommunismin alkavan subbotnikeista.463

Työläisten värväämisen ohella tuotantoon ja teollisuuteen liittynyt agitaatio ja propaganda

vaikuttivat myös kulttuuriin luomalla myyttejä ja sosialismin rakentamisen eetosta. Ne myös

muokkasivat uudenlaista kuvaa ideaalista työläisestä ja työkulttuurista. Griswoldin

kulttuuriteoriaan viitaten sosialistinen kilpailu ja iskuriliike olivat hyvin pitkälti ylhäältä

luotua kulttuuria. Sivistyneisiin elämäntapoihin tai maaseudun uudistamiseen verrattuna

uuden työkulttuurin luominen tapahtui enemmän yksisuuntaisesti puolueen ja aktiivisten

iskurityöliikkeeseen osallistuneiden nuorisoliittolaisten ja työläisten johdolla. Tämä selittyy

sillä, että teollinen työ ja työläisyys olivat maatalousvaltaisessa maassa vielä niin nuorta, ettei

niille ollut vielä ehtinyt kehittyä kovin pitkiä perinteitä. Vanhalle työkulttuurille ei löytynyt

samalla tavalla puolustajia kuin talonpoikaiskulttuurin pitkille perinteille.

461 Subbotnik-nimitys tulee venäjän kielen sanasta lauantai (subbota).
462 Komsomolskaja Pravda 5.11.1929, 4, ”Plan provedenija sotsialistitšeskogo subbotnika 6, 7, 8 nojabrja po g.
Moskve”.
463 Komsomolskaja Pravda 17.11.1928, 6, ”Velikii potšin Komsomola”.
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5. KOMSOMOL JA KAADEREIDEN KOULUTUS 1930–32

5.1 ”Meidän on kasvatettava itsestämme kommunisteja!”

”Komsomol proletaarisen intelligentsijan kouluksi”

Komsomolin propaganda ja agitaatio ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana

keskittyivät paljolti suurten mobilisaatiokampanjoiden organisointiin ja propagandan

levittämiseen suurille massoille. Viisivuotiskauden lopulla pääpaino siirtyi oman jäsenistön

poliittis-ideologiseen ja tekniseen koulutukseen.464 Komsomolin oman jäsenistön poliittinen

kouluttaminen oli ollut esillä jo aiemminkin. Esimerkiksi Komsomolin V konferenssissa

vuonna 1927 valiteltiin poliittisten koulujen kehnoa tilaa. Komsomolilaiset kävivät laiskasti

tunneilla, ja nuoriso tuntui olevan kiinnostunut enemmän muista asioista kuin

vallankumousteoriasta. Suuri lukutaidottomien osuus poliittisista kouluista valmistuneista

kertoi jäsenistön huonosta lukeneisuudesta. Komsomolin silloinen pääsihteeri Nikolai Tšaplin

ehdottikin poliittista koulutusta pakolliseksi kaikille komsomolilaisille. Hän toi myös esille

koulujen ulkopuolisten opetusmuotojen, kuten lukupiirien ja erilaisten itseopiskelumuotojen,

kehittämisen.465

Puolueessa herättiin Komsomolin poliittisen koulutuksen huonoon tasoon vuonna 1929.

Komsomolia kritisoitiin siitä, että se keskittyi liikaa kulttuuriin liittyviin asioihin ja unohti

nuorison aatteellisen kasvatuksen sekä päivän poliittisten asioiden esille tuomisen. Puolueen

keskuskomitean mielestä Komsomolin tuli vahvistaa poliittista koulutusta ja liittää poliittisia

keskusteluryhmiä käytännön toimintaan. Näillä keskusteluryhmillä ajettiin takaa sitä, ettei

esimerkiksi iskurityössä keskityttäisi pelkästään konkreettiseen työn tekemiseen, vaan työstä

ja sen merkityksestä myös keskusteltaisiin.466

Puolueen kritiikistä huolimatta poliittinen koulutus jäi vähäiselle huomiolle kevääseen 1930

asti. Silloin Komsomolskaja Pravda alkoi aiempaa aktiivisemmin kirjoittaa poliittisen

464 Ostrjakov 1938, 100–101.
465 Doklad tov. Tšaplina. V Vsesojuznaja konferentsija VLKSM 1927, 49-50.
466 Ob otšerednyh zadatšah komsomolskoi raboty i zadatšah partiinogo rukovodstva Komsomolom.
Postanovlenie TsK VKP(b) ot 11 fevrala 1929 g. KPSS 1957, 201–203; Ob ulutššenii politobrazovanija v
Komsomole. Postanovlenie TsK VKP(b) ot 2 sentjabrja 1929 g. KPSS 1957, 214–216. Ks. myös Pravda
5.1.1930, 2, ”Komsomol v polose sotsialistitšeskoi rekonstruktsii”, F. Serikov.
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koulutuksen sekä agitaatio- ja propagandatoiminnan tilasta. Kirjoituksissa kritiikki kohdistui

edelleen enimmäkseen komsomolilaisten alhaiseen poliittisen koulutuksen tasoon.467

Esimerkiksi Tverissä tekstiilitehdas Proletarkalle tehdyn poliittisen tarkastuksen yhteydessä

kävi ilmi, että tehtaalla työskennelleet komsomolilaiset pioneeriohjaajat468 osasivat huonosti

asiansa. Kun eräältä ohjaajalta kysyttiin, mikä on internationaali, hän vastasi sen olevan

puoluekokous. Toiselta ohjaajalta taas kysyttiin, mitä tarkoitetaan kulakilla. Tähän tarkastajat

saivat vastaukseksi ”tiedämme kyllä, että kulakit on likvidoitava luokkana, mutta emme tiedä

miksi”. Kysymykseen, ”entä jos lapset kysyvät teiltä näitä teille esitettyjä kysymyksiä”,

ohjaajat vastasivat, etteivät ”lapset kysy, he ovat niin pieniä”.469

Myös agitaatio- ja propagandatoiminta sai osansa arvostelusta. Sitä syytettiin liian

kampanjaluonteiseksi ja jatkuvan, päivittäisen työn sanottiin jääneen suurten

massakampanjoiden, kuten kollektivisoinnin ja teollistamisen jalkoihin. Kampanjoiden

ongelmana oli se, että niissä esillä olleet asiat unohdettiin heti kampanjoiden jälkeen.

Kritiikissä korostettiin myös propagandan ja agitaation konkreettisuutta. Ei riittänyt, että

kerrottiin, kuinka asioiden tuli olla tai kuinka ne tuli tehdä. Oli myös näytettävä konkreettista

esimerkkiä, kuinka sosialismia rakennettiin.470 Myös Komsomolskaja Pravdan levikin lasku

sai Komsomolin ja puolueen johdon huolestumaan siitä, ettei ideologian välittyminen

nuorisolle ollut tarpeeksi tehokasta. Levikin nostamiseksi järjestettiinkin kampanja

sosialistisen kilpailun avulla iskulauseella ”jokainen iskuri on Komsomolskaja Pravdan

lukija”.471

Keväästä 1930 lähtien poliittisen ja ideologisen koulutuksen lisäämistä ja tehostamista

ryhdyttiin vaatimaan, ja propagandistien kouluttamiseen alettiin kiinnittää enemmän

huomiota. Tämä näkyi agitaatiota ja propagandaa sekä poliittista koulutusta käsittelevien

juttujen määrän kasvuna Komsomolskaja Pravdassa sekä  erillisten  agitaatio-  ja

propagandakokousten järjestämisenä. Näissä kokouksissa Komsomolin agitprop-osasto

keskittyi poliittis-kulttuurisen valistustyön käsittelemiseen ja ajankohtaiseen politiikkaan

liittyneen propagandatyön lisäämiseen järjestössä.472 Muutoksena aiempaan verrattuna oli

467 Ks. esim. Komsomolskaja Pravda 30.4.1930, 3, ”Vy zanimajetes svoim politobrazovaniem?”.
468 Puolueen tavoin Komsomol toimi pioneerijärjestölle eräänlaisena kaitsevana järjestönä ja pioneerien
ohjaaminen kuului komsomolilaisten toimenkuvaan.
469 Komsomolskaja Pravda 9.7.1931, 4, ”Komsomol v otvete za kommunistitšeskoje vospitanie svoei smeny”.
470 Komsomolskaja Pravda 27.5.1930, 2, ”Likvidirovat otstavanie agitatsii i propagandy”.
471 Komsomolskaja Pravda 13.7.1931, 4, ”Komsomolskaja Pravda – každomu komsomoltsu”.
472 Komsomolskaja Pravda 26.5.1930, 2, ”Krepit klassovuju zakalku molodeži”, B. Friman.
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myös se, että Komsomolin toimintaa kohdistettiin aiempaa painokkaammin omaan

jäsenistöön, erityisesti uusiin, vasta järjestöön liittyneisiin jäseniin.473

Agitaation ja propagandan sekä poliittisen koulutuksen lisäksi tärkeällä sijalla koulutuksessa

olivat myös yleisopetus ja teknisen opetuksen kehittäminen. Stalinin kuuluisa,

Komsomolskaja Pravdassakin vuonna 1931 julkaistu puhe korosti opiskelun, erityisesti

tekniikan omaksumisen merkitystä sosialismin rakentamisessa:

”Me teimme rivin tärkeitä tehtäviä. Me otimme vallan. Me käännytimme keskitalonpojan
sosialismin tielle. Sosialismin rakentamisen näkökulmasta tärkein on jo tehty. Meille on jäänyt
enää vähän tekemistä: se on tekniikan opetteleminen ja tieteen hallitseminen. Ja kun me teemme
vielä tämän, silloin meillä on käytössämme sellainen tahti, josta emme ole voineet edes uneksia!
Tekniikan eturintama on luokkataistelun eturintama.”474

Myös Krupskaja muistutti kirjoituksessaan Komsomolskaja Pravdassa vuonna 1932, ettei

sosialismin rakentaminen ollut vain tehtaiden ja muiden valtavien rakennusten pystyttämistä,

vaan  kokonaisvaltaista  taistelua  sosialistisen  järjestelmän  puolesta.  Hän  korosti  sitä,  ettei

maan koulutustaso ollut vielä tarpeeksi korkealla tasolla ja että Komsomolin oli tunnettava

vastuunsa poliittisen koulutuksen saralla. Jokaisen komsomolilaisen tuli tehdä poliittista

koulutustyötä ammatista ja muista tehtävistään riippumatta. Krupskaja korosti erityisesti, että

Komsomolin tärkeä tehtävä oli kulttuuritason ja teknisen tietouden nostaminen ja spesialistien

kouluttaminen.475 Samana vuonna Komsomolin VII konferenssissa julistettiinkin, että

”Komsomolin [oli] tultava proletaarisen intelligentsijan kouluksi.”476

Poliittisen koulutuksen lisäämiseen voidaan nähdä kaksi syytä. Ensiksikin puolueessa käydyn

valtataistelun jälkeen Stalin joukkoineen tarvitsi vielä tukijoita myös puolueen ulkopuolelta.

Kun Stalin taisteli Lev Trotskin ympärille muotoutunutta vasemmisto-oppositiota vastaan

vuosien 1923–1927 aikana, osa komsomolilaisista oli kannattanut Trotskia ja kritisoinut

Stalinin politiikkaa.477 Komsomolin ja nuorison tuki Stalinille ei ollut itsestään selvää, ja siksi

Stalinilla ja puolueella oli syynsä nuorisolle suunnatun propagandan lisäämiseen.

473 Komsomolskaja Pravda 5.11.1931, 1, ”My idem na pomoštš Komsomolu”.
474 Komsomolskaja Pravda 17.2.1931, 1 ”Vzjat krepost nauki i tehniki”.
475 The Young Communist League’s urgent tasks in the sphere of political education. Kirjoitus Komsomolskaja
Pravdassa 26.11.1932. Krupskaja 1957, On Education. Selected Articles and Speeches, 151–156.
476 Ostrjakov 1938, 94.
477 Fainsod 1958, How is Russia Ruled, 245; Gorsuch 2000, 42, 168–169.
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Komsomolin poliittisella koulutuksella voitiin vaikuttaa siihen, millaista teoriaa

komsomolilaisille opetettiin ja muokata heidän käsityksiään haluttuun suuntaan.

Komsomolskaja Pravdassa kasvoi poliittiseen koulutukseen liittyneiden kirjoitusten ohella

myös puolueen yleislinjan korostaminen. Tällä haluttiin tehdä selvä ero puolueen

vasemmisto- ja oikeisto-oppositioiden käsityksiin maan politiikasta.478

Toiseksi poliittinen koulutus oli tärkeää siksi, että Komsomolia pidettiin puolueen

tärkeimpänä rekrytointi ja -kasvatuspaikkana uusille puolueen jäsenille. Kyetäkseen

johtamaan neuvostomaata tulevien puolueen jäsenten oli hallittava tietyt perusasiat

esimerkiksi sosialismin teoriasta ja puolueen politiikasta.479 Syynä saattoi olla myös se, että

kun massiivinen työläisten innostaminen korkeakoulutukseen loppui vuonna 1931, alkoivat

puolue ja Komsomol keskittyä enemmän ”oman väen” eli puolueen ja Komsomolin jäsenten

kouluttamiseen uudeksi proletaariseksi intelligentsijaksi.480

Propagandistit ja agitaattorit

Vuoden 1932 Komsomolin VII konferenssissa puhunut S. Saltanov valitteli Komsomolin

propagandistien ja agitaattorien huonoa tasoa kuvailemalla kahta kielteistä

propagandistityyppiä. Toiset olivat hänen mukaansa tiedoiltaan puutteellisia, puhuivat vääriä

asioita ja esittivät puolueen linjan väärässä valossa. Toiset taas tiesivät paljonkin, mutteivät

osanneet jakaa tietojaan toisille ymmärrettävällä kielellä.

”Hän [propagandisti]puhuu sangen oppineesti ja käyttää vierasta kieltä. Sellaisen opetus on niin
ikävää, että yksinpä kärpäsetkin heittävät henkensä. Hän esittää tietoja, joita nuorisoliittolaiset
eivät ymmärrä ja jotka ovat kuollutta tietoa. Nuorisoliittolaiset kohottelevat harteitaan ja saavat
opiskelusta sellaisen virheellisen käsityksen, että se on ikävää, kuivaa ja harmaata.”481

Samansuuntaista kritiikkiä esitettiin myös Komsomolskaja Pravdassa, jonka pääkirjoituksessa

9.7.1932 vaadittiin Komsomolin propagandistien ja agitaattoreiden tason välitöntä nostamista:

”Propagandisti on joko sellainen, että hän ei itse tiedä juuri mitään ja sen vuoksi sekoittaa
kuulijansa, tai sitten propagandisti on sellainen, että hän tuntee asiansa, muttei kykene
välittämään sitä kuulijoille elävässä ja ymmärrettävässä muodossa.”482

478 Ks. esim. Komsomolskaja Pravda 29.5.1932, 3, ”V bloknot propagandista”, P. Birjulin.
479 Gotovit stoikih bortsov za tšistotu marksistko-leninskoi teorii. Iz doklada na I Leningradskoi gorodskoi
partiinoi konferentsii 12.12.1931. Kirov 1947, O molodeži, 132–134.
480 Kuromiya 1990, 279–280.
481 Saltanov 1932, 16.
482 Komsomolskaja Pravda 9.7.1932, 1, pääkirjoitus, ”Šire razmah politiko-vospitatelnoi raboty”.
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Agitaattoreita ja propagandisteja kritisoitiin myös kuvien muodossa. Tämä sarjakuva
kertoo, kuinka Komsomol ”heitti” jäsenilleen iskulauseen, ja kuinka jotkut komsomolilaiset
heittivätkin iskulauseen menemään. Lähde: Komsomolskaja Pravda 6.2.1930, 2.

Millainen hyvä propagandisti tai agitaattori sitten oli? Puolue- ja Komsomol-johtajien

puheissa ja sanomalehtien kirjoituksissa viitattiin usein Leninin kirjoituksiin, joissa hän

määritteli hyvien propagandistien ja agitaattoreiden ominaisuuksia.

”Kenen tahansa propagandantekijän ja jokaisen agitaattorin taito onkin juuri siinä, että osataan
parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttaa kulloiseenkin kuulijakuntaan tekemällä sille tietty
totuus mitä vakuuttavammaksi, mahdollisimman helpoksi omaksua, mahdollisimman
havainnolliseksi ja vahvasti mieleen painuvaksi.”483

483 Puoluepropagandan ja agitaation taito. Kirjoitettu vuonna 1899. Julkaistu ensi kerran vuonna 1924
aikakauslehden ”Proletarskaja Revoljutsija” 8.–9. numerossa. Lenin 1970, 269.
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Propagandistin ja agitaattorin oli siis tunnettava yleisönsä ja pyrittävä esiintymään

mahdollisimman vakuuttavasti. Esiintymistä ei kuitenkaan Leninin mukaan ollut tarpeen

värittää hienoilla termeillä tai vaikeaselkoisilla lauseilla.

”On osattava puhua yksinkertaisesti ja selvästi, joukoille ymmärrettävällä kielellä, heitettävä
päättäväisesti syrjään viisaiden termien, vieraskielisten sanojen, ulkoaopittujen, valmiiden,
mutta joukoille vielä käsittämättömien ja tuntemattomien tunnusten, määritelmien ja päätelmien
järeä tykistö. On osattava tosiasioin ja numeroin, ilman korulauseita ja huudahduksia selittää
sosialismin kysymyksiä ja Venäjän nykyisen vallankumouksen kysymyksiä.”484

Ideaali propagandisti oli puoluekannaltaan vankka henkilö, joka ymmärsi kuulijakuntaansa ja

osasi suhtautua siihen oikealla tavalla. Hän tunsi tehtaan, jonka työläisille oli puhumassa ja

osasi suhteuttaa asiansa tehtaan tarpeiden mukaan.485 Paikan huomioon ottaminen olikin

tärkeää, sillä esimerkiksi agitaatio- ja propagandatyö kaupungeissa erosi maaseudulla

tehtävästä työstä. Maalla keskityttiin suurimmaksi osaksi alkeistasoon, kun kaupunkien

asukkailla oli valmiuksia ottaa vastaan hieman vaativampaa ja vaikeampaa asiaa.

Propagandistiksi kouluttautuminen vaatikin erityistä tietoutta ja valmiuksia – kenestä tahansa

ei voinut tulla propagandistia.486 Propagandistien vaatimuksiin kuului myös laaja teoreettinen

osaaminen. Heidän tuli tuntea puolueen ja Komsomolin historiaa, ajankohtaista politiikkaa,

poliittista taloutta ja marxismi-leninismin pääteesit.487

Propagandistin työn onnistumisen kannalta oli tärkeää, että propagandisti valmisteli luentonsa

perusteellisen hyvin ja oli valmistautunut vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Häneltä

vaadittiin myös omien tietojensa päivittämistä ja teoreettisen tietoutensa kasvattamista koko

ajan.488 Propagandistien ja agitaattoreiden tuli osata asiansa niin hyvin, että he kykenivät

vastaamaan mitä kiperämpiin kysymyksiin.489

Ideaaliselta propagandistilta vaadittiin teoreettisen osaamisen ja puhujanlahjojen lisäksi myös

oikeanlaista asennetta työhön. Artikkelissa ”Yhden propagandistin muotokuva” kirjoittaja V.

Kranihfeld esittää henkilökuvan Moskovan Serp i molot -tehtaan mainiosta propagandistista,

joka eläväisillä puhujantaidoillaan sai kuulijansa innostumaan asiasta kuin asiasta. Tolja

Faingilerin niminen nuorukainen ei rajoittanut propagandistin työtään vain kahteen päivässä

484 Sosialidemokratia ja vaaliliitot. Julkaistu marraskuussa 1906 erillisenä kirjasena ”Vperjod”. Lenin 1970, 289.
485 Saltanov 1932, 17.
486 Komsomolskaja Pravda 27.10.1932, 3, ”Za spetsializatsiju i kulturnost propagandista”, N. Trubitsin.
487 Ibid.
488 Komsomolskaja Pravda 15.10.1932, 1, ”Sovety starogo propagandista”, tov. Ljadov.
489 Komsomolskaja Pravda 9.6.1932, 1, pääkirjoitus, ”Bolševistskii razmah massovoi rabote Komsomola”.



123

pitämäänsä luentotuntiin, vaan oli valmis keskustelemaan ja valistamiin missä vain, milloin

vain.490 Tällainen omistautuminen työlle ja oman itsenä uhraaminen yhteisen hyvän puolesta

kuului uuden ihmisen ja hyvän neuvostokansalaisen piirteisiin yleisemminkin. Parhaassa

tapauksessa propagandisti tai agitaattori sai keskustelukumppaninsa kiinnostumaan

välittämistään asioista niin paljon, että kertoi niistä tuntemilleen ihmisille ja lopulta itsekin

päätti ryhtyä propagandistiksi tai agitaattoriksi.491 Hyvän agitaattorin ja propagandistin

ominaisuuksiin kuuluikin joukkojen valistamisen ja kouluttamisen lisäksi myös taito värvätä

heitä mukaan Komsomolin toimintaan.492

Propagandistit työskentelivät poliittisessa koulutuksessa ja opettivat rivijäseniä sekä uusia

jäseniä. Propagandistin tuli olla järjestäytynyt aktivisti, ymmärtää hyvin nuorison elämää ja

elämäntapaa.493 Suurin osa propagandisteista oli opiskelijoita. Tavoitteena oli kuitenkin saada

kasvatettua työläispropagandistien määrää mahdollisimman suureksi.494 Työläisnuoria

pidettiin korkeakouluopiskelijoita parempina propagandisteina, koska heillä oli enemmän

kosketusta työläisten elämään ja ajatusmaailmaan.495

Propagandistien merkitys oli ilmeisen suuri. Komsomolskaja Pravdan raportin mukaan

esimerkiksi edellisenä vuonna niillä tehtailla, joissa propagandisti oli ollut opettamassa,

yhteiskunnallinen osallistuminen ja aktiivisuus oli ollut suurempaa kuin niillä, joissa

propagandistia ei ollut käynyt.496

Poliittiset koulut ideologian opinahjoina

Agitaattoreiden ja propagandistien koulutus tapahtui pääosin ns. poliittisissa kouluissa

(politškola), joita järjestettiin esimerkiksi tehtaiden yhteydessä.497 Poliittiset koulut eivät

liittyneet yleiseen koulutusjärjestelmään, vaan ne muodostivat puolueen ja Komsomolin

ylläpitämän poliittisen ja ideologisen koulutuksen verkoston. Poliittiset koulut olikin

suunnattu vain puolueen ja Komsomolin jäsenille.498 Käsitteen poliittinen koulu alle mahtui

490 Komsomolskaja Pravda 21.9.1932, 2, ”Portret odnogo propagandista”, V. Kranihfeld.
491 Ibid.
492 Komsomolskaja Pravda 5.3.1932, 3, ”Vykovat ideino stoikie kadry propagandistov”, A. Krasov.
493 Komsomolskaja Pravda 13.4.1930, 2, ”Vklutšites v žizn”, E. Svetlov, V. Parižer, V, Jevtuševski.
494 Komsomolskaja Pravda 5.4.1932, 1, pääkirjoitus, ”Propagandistskaja rabota – potšetnyi i otvetstvennyi
utšastok”.
495 Komsomolskaja Pravda 27.9.1929, 3, ”Školam – rabotšii propagandist”.
496 Komsomolskaja Pravda 13.4.1930, 2, ”Vklutšites v žizn”, E. Svetlov, V. Parižer, V, Jevtuševski.
497 Komsomolskaja Pravda 3.4.1930, 3, ”Bliže k žizni”, E. Botškareva.
498 Kenez 1985, 130–131.
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monenlaisia opetusmuotoja, joita olivat esimerkiksi opinto- ja lukupiirit sekä keskusteluillat.

Tämän monimuotoisuuden vuoksi usein käytettiinkin myös termiä poliittinen verkosto

(politset). Kuten Komsomolskaja Pravdassa todettiin, tärkeintä poliittisissa kouluissa oli

kuitenkin sisältö, ei niiden muoto.499

Uusi komsomolilainen aloitti poliittisen koulutuksensa yleensä ns. noviisipiirissä esimerkiksi

omalla tehtaallaan, jossa ohjaajana toimi kokenut tehtaan aktivisti. Noviisipiirissä kuultiin

tehtaan vallankumouksellista menneisyydestä, senhetkisestä sosialistisesta luonteesta sekä

sosialistisista työmuodoista eli iskurityöstä  ja sosialistisesta kilpailusta. Tämän ohella piirissä

kerrottiin Komsomolin roolista neuvostoyhteiskunnassa, sen säännöistä ja tehtävistä

sosialismin rakentamisen kaudella.500 Toisena opetusmuotona olivat temaattiset ryhmät, jotka

käsittelivät keskeisiä poliittisia kysymyksiä. Keskustelupiiri saattoi esimerkiksi keskittyä

puoluekokouksen päätöslauselmaan tai kulakkien likvidointiin. Näiden ryhmien tarkoituksena

oli innostaa kuulijoita ajankohtaisista tehtävistä, ja näin houkutella heidät mukaan kolmanteen

poliittisen koulutuksen työtapaan, varsinaisen järjestötyön ja yhteiskunnallisen työn pariin.501

Tämän peruskoulutuksen jälkeen agitaattoreille ja propagandisteille järjestettiin erityisiä

kursseja ja seminaareja esimerkiksi tehtailla ja muilla työpaikoilla. Kurssien ja seminaarien

lisäksi propagandisteille järjestettiin lukupiirejä ja kokoontumisia, joissa oli tarkoituksena

keskustella ajankohtaisista teemoista ja propagandatyöstä. Propagandistille oli tärkeintä tuntea

marxismi-leninismin perusteet ja puolueen yleislinja – toisin sanoen sosialismin

rakentamisprojektin tavoitteet.502

Propagandisteille ja agitaattoreille julkaistiin myös omaa lehteä Komsomolskii

Agitproprabotnik (suom. Komsomolilainen agitprop-työläinen), joka keskittyi propagandan ja

agitaation metodeihin ja teoriaan.503 Päivänpoliittisista linjoista ja ajankohtaisista teemoista

propagandistit ja agitaattoritkin lukivat aktivistien ja rivijäsenten tapaan Komsomolskaja

Pravdan ja omien paikallisten Komsomol-lehtien sivuilta.

499 Komsomolskaja Pravda 27.10.1932, 3, ”Za spetsializatsiju i kulturnost propagandista”, N. Trubin;
Komsomolskaja Pravda 13.4.1930, 2, ”Vklutšites v žizn”, E. Svetlov, V. Parižer, V, Jevtuševski.
500 Komsomolskaja Pravda 13.4.1930, 2, ”Vklutšites v žizn”, E. Svetlov, V. Parižer, V, Jevtuševski.
501 Ibid.
502 Komsomolskaja Pravda 5.3.1932, 3, ”Vykovat ideino stoikie kadry propagandistov”, A. Krasov.
503 Istorija VLKSM i Vsesojuznoi pionerskoi organizatsii imeni Lenina 1983, 129.
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Lisätäkseen koko jäsenistönsä poliittista tietämystä Komsomolin VII konferenssi vuonna

1932 vaati poliittisen ja teoreettisen kirjallisuuden lisäämistä ja konferenssin päätösten

mukaan:

”Komsomolskaja Pravda, nuorisoliiton aluelehdet ja Krestjanskaja gazeta dlja molodeži [Lehti
talonpoikaisnuorisolle] velvoitetaan järjestämään kahdesti kuukaudessa teoreettinen sivu, joka
sisältää poliittisten keskustelujen malliteemat sekä neuvojen annon propagandisteille,
agitaattoreille ja poliittisten koulujen oppilaille.”504

Propagandisteille ja agitaattoreille suunnatuissa kirjoituksissa esiteltiin ajankohtaisia asioita,

joihin heidän tuli erityisesti paneutua. Niissä kerrottiin esimerkkejä huonoista agitaattoreista

ja heidän virheistään, joita saattoivat olla esimerkiksi johtajien tai teoreetikoiden puheiden

väärät tulkinnat. Esimerkiksi yhdessä propagandaa käsitelleessä Komsomolskaja Pravdan

jutussa kerrottiin, kuinka eräs propagandistina toiminut Komsomol-opiskelija oli tulkinnut

väärin Stalinin iskulauseen. Lehdessä iskulauseelle annettiin oikea tulkinta ja ohjeistettiin

propagandisteja tulkitsemaan poliittisia tekstejä ”oikein”.505

Lisääntynyt kiinnostus propagandistien ja agitaattoreiden koulutukseen ja heidän määränsä

kasvattamiseen kertoo kahdesta seikasta. Toisaalta propagandistien ja agitaattoreiden koulutus

kohdistui pääasiallisesti Komsomolin jäseniin ja vain toissijaisesti järjestön ulkopuolisiin

nuoriin. Tarkoituksena oli siis ensisijaisesti komsomolilaisia kouluttamalla kasvattaa heistä

uusia kaadereita johtamaan maata vanhan puoluekaartin jälkeen. Toisaalta syynä saattoi olla

myös epätoivo viisivuotissuunnitelman täyttämisen suhteen. Vaikka vuoden 1932 lehdissä

annettiin jo ymmärtää, että viisivuotissuunnitelma alkoi olla miltei täytetty, ja kirjoittelu oli

enemmän myönteistä kuin kielteistä, propagandistien koulutuksesta kiinnostuminen ja heidän

määränsä lisääminen kertovat kuitenkin siitä, ettei sosialismin rakentamiseen ollut saatu

mobilisoitua tarpeeksi ihmisiä.

Selitys propagandistien lisäämiseen ja tason nostamiseen saattoi myös yksinkertaisesti olla se,

etteivät bolševikit olleet tyytyväisiä propagandistien tasoon ja heidän työnsä tuloksiin.

Esimerkiksi Komsomolskaja Pravdassa 2.6.1932 kritisoitiin Jaroslavlin tehtaiden

huonotasoisesta massa-agitaatiosta. Komsomolin ryhmä kontrollijoukoista, kevyestä

ratsuväestä, oli käynyt tarkastuskäynnillä ja tutkimassa tehtaiden tilannetta. Kevyt ratsuväki

oli huomannut useilla tehtailla puutteita Komsomol-solun agitaatio- ja propagandatyössä.

504 Saltanov 1932, 53.
505 Komsomolskaja Pravda 4.4.1932, 3, ”Vykovat kadry kvalifitsirovannyh nizovyh agitatorov-massovikov”.
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Selitykseksi propagandan puuttumiseen ilmoitettiin muun muassa se, ettei asiasta ollut

annettu määräystä.506 Vastaavia tapauksia oli useita, mikä kertoo siitä, että tavalliset työläiset

olivat kyllä valmiita täyttämään määräyksiä, mutta niiden puuttuessa he olivat

kiinnostuneempia muista kuin ideologiaan liittyneistä asioista. Tavallisten ihmisten

välinpitämätön suhtautuminen ideologiaan käy myös esille Oleg Krasovskyn, 1930-luvulla

Komsomoliin kuuluneen nuoren, muistelmista, joissa hän kuvailee ihmisten suhtautumista

agitaattoreihin ja propagandisteihin.

“Ennen korkeimman neuvoston vaaleja meidän Komsomol-agitaattoreiden piti käyttää kaikki
vapaailtamme selittääksemme Korkeimman neuvoston vaalien ehdokasasettelua omalla
alueellamme. Työ oli erittäin tylsää ja epämiellyttävää. Agitaattorin täytyi kulkea talosta taloon
ja tylsistyttää ihmisiä, jotka jo olivat uupuneita päivätyöstään. Minä suhtauduin työhön
välinpitämättömästi ja tyydyin agitaatiotyössäni vain lukemaan ääneen ehdokasasettelun. En
pyrkinyt saamaan aikaan keskustelua, koska olin niin väsynyt loppumattomasti toistamaan
samoja virallisia fraaseja ja koska huomasin kuuntelijoideni peittelevän huonosti
epäystävällisyytensä ja pitävän minua pelkästään vain välttämättömänä pahana.”507

”Jokaisen nuoren on opiskeltava leniniläistä teoriaa”

Ideologis-poliittisen koulutuksen sisältö määräytyi puolueen ja Komsomolin

keskuskomiteoiden päätösten mukaan, joissa määriteltiin ”oikeat” teemat ja sopiva

kirjallisuus eri ryhmien tarpeisiin.508 Tietoa koulutuksen sisällöstä levitettiin sanoma- ja

aikakauslehdissä julkaisemalla teoreettisia ja ideologisia artikkeleita sekä listoja kirjoista,

jotka sopivat ideologis-poliittisen koulutuksen materiaaleiksi. Kirjalistat vaihtelivat sen

mukaan, miten ideologiaa ja poliittista tilannetta järjestön johdossa tiettynä aikana tulkittiin.

Lista Komsomolskaja Pravdassa vuonna 1928 kehotti komsomolilaisia tutustumaan puolueen

historiaan, Leninin muistelmiin ja sosialismia käsittelevään teoreettiseen kirjallisuuteen.509

Vuonna 1932 poliittiseen koulutukseen suunnattu kirjallisuus jakautui poliittisen tietouden

alkeisopetukseen tarkoitettuihin teoksiin, puolueen ja Komsomolin historiaa käsitteleviin

kirjoihin, ajankohtaisiin taloudellis-poliittisiin kysymyksiin keskittyviin teoksiin sekä astetta

korkeamman tason teoreettiseen kirjallisuuteen, joka oli tarkoitettu lähinnä aktiiveille.

Alkeisopetusmateriaalit perustuivat Leninin kirjoituksiin nuorisosta ja Komsomolista, ja

506 Komsomolskaja Pravda 2.6.1932, 2, ”Pamjat jemu ne izmenjajet”.
507 Krasovsky 1959, 150.
508 Ks. esim. Ob izdatelstve ”Molodaja Gvardija”. Postanovlenie TsK VKP(b) 29.12.1931. Dokumenty KPSS
1987, 143–145.
509 Komsomolskaja Pravda 28.7.1928, 6, ”Izutšaite istoriju VKP(b)!”.
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sisälsivät myös Komsomolin järjestösäännöt ja ohjelman. Ne muodostivat poliittisen minimin

(politminimum) eli ne alkeistiedot politiikasta, jotka jokaisen komsomolilaisen tuli hallita.

Puolueen ja Komsomolin historiaa opetettiin erillisten oppikirjojen lisäksi myös puolue- ja

edustajakokousten materiaalien pohjalta. Taloudellis-poliittisiin kysymyksiin vastauksia

antoivat kutakin teemaa varten kirjoitetut teokset, kuten esimerkiksi kolhoosien

kaupankäyntiä ja Komsomolin tehtäviä käsitellyt teos Kolhoznaja torgovlja i zadatši

Komsomola. Komsomol-aktivisteille suunnattu korkeampi teoreettinen kirjallisuus piti

sisällään muun muassa Leninin kirjoituksia puolueesta.510

Työläisten välinen kansainvälisyys, internationalismi, oli myös yksi nuorison kasvatustyön

tukipilareista. Bolševikkien mukaan internationalismi oli vastakkaista sovinismille ja

nationalismille. Erityisen paljon internationalismia suitsutettiin nuorison keskuudessa.511

Komsomolilaisten tulikin seurata ulkomaisten vallankumouksellisten nuorisojärjestöjen

toimintaa sekä Kommunistista nuorisointernationaalia (KIM). Sen sijaan venäläisen

vallankumouksellisen nuorisoliikkeen historiaan komsomolilaisen ei tullut missään nimessä

perehtyä.512 Vallankumouksellinen nuorisoliike oli syntynyt Venäjällä nuorison omasta

aloitteesta ja sen alkuperäisenä tehtävänä oli ollut nuorison aseman parantaminen.513

Ilmeisesti puolue pelkäsi vallankumouksellisen nuorisoliikkeen historian saavan

komsomolilaisissa aikaan puolueen kannalta haitallisia ajatuksia ja siksi siihen perehtyminen

oli kielletty.

Teoreettisen opetuksen rinnalla komsomolilaisten poliittisessa koulutuksessa korostettiin

jatkuvasti käytännön oppimisen merkitystä ja poliittisen koulutuksen sitomista Komsomolin

käytännön toimintaan ja neuvostoyhteiskunnan ajankohtaisiin ongelmiin.514 ”Bolševistinen

kasvatus ei ole vain kirjojen opiskelua, vaan tärkein kasvatus saadaan käytännön työssä

sosialistisessa rakennustyössä”, Komsomolskaja Pravdassa muistutettiin joulukuussa 1931.515

Poliittis-ideologisen koulutuksen tavoitteena oli muokata komsomolilaisista poliittisesti

tiedostavaa ja lojaalia apujoukkoa puolueelle ja kouluttaa uusia puolueen jäseniä, jotka

tulevaisuudessa ottaisivat puolueen koneiston tehtävät ja valtiovirat hoitaakseen.

510 Komsomolskaja Pravda 14.10.1932, 2, ”Kak že utšebnikom?”, A. Smirnov; Saltanov 1932, 18.
511 Komsomolskaja Pravda 24.6.1932, 1, pääkirjoitus, ”Vospitat pokolenie internationalistov”.
512 Komsomolskaja Pravda 28.5.1930, 2, ”Vooružit Komsomol revoljutsionnoi teoriei”.
513 Tirado 1988, 11, 18, 175, 178–179.
514 Komsomolskaja Pravda 13.4.1930, 2, ”Vklutšites v žizn”, E. Svetlov, V. Parižer, V, Jevtuševski.
515 Komsomolskaja Pravda 10.12.1931, 1, ”Bolševistskoje vospitanie – tsentralnaja zadatša”.
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Itsestäänselvyys puolueen jäsenyys ei komsomolilaiselle kuitenkaan ollut, sillä puolueeseen

pyrkivät valittiin tarkasti ja vain bolševikkien näkökulmasta paras aines otettiin mukaan.

Puolueen jäseneksi pääseminen edellytti ahkeraa opiskelua puolueen historiasta ja Leninin

kirjoituksista aina bolševismiin kokonaisvaltaisena aatteena.516

5.2 Työläisklubit ja lukutuvat – aatetta massoille

Työläisklubit ja huliganismi

Komsomolin ideologinen propagandatyö kohdistui oman jäsenistön jälkeen eniten

työläisnuorisoon. Tehtailla, yrityksissä ja ammattiliitoissa toimineet Komsomol-solut pyrkivät

vaikuttamaan sitoutumattomaan nuorisoon julisteiden, seinälehtien ja lentolehtisten avulla

sekä esitelmätilaisuuksia ja luentoja järjestämällä.517

Työpaikkojen ulkopuolella tärkeimpiä valistuspaikkoja olivat työläisklubit, jotka olivat sekä

nuorille että aikuisille työläisille tarkoitettuja ajanviettopaikkoja, joissa ammattiliitot ja

Komsomol järjestivät vapaa-ajantoimintaa.518 Klubeilla Komsomol-järjestöt ja solut

järjestivät erilaisia tapahtumia, kuten taide- ja vallankumousiltoja, joissa näytettiin elokuvia ja

esitettiin näytelmiä aatteen hengessä sekä poliittisia keskusteluiltoja, urheilutapahtumia ja

esitelmätilaisuuksia.519 Työläisklubeilla oli omat pienet kirjastonsa, joihin ne keräsivät

aatteellista kirjallisuutta ja lehtiä. Tietoa jaettiin myös ns. seinälehtien (stennaja gazeta)

avulla. Nämä selkeästi propagandatarkoitukseen luodut ilmoitustaulun omaiset lehdet

välittivät ajankohtaisia uutisia ja tietoja paikallisten Komsomol-solujen toiminnasta

lehtiartikkeleiden ja julisteiden muodossa.520

516 Komsomolskaja Pravda 2.2.1932, 4, Rešenie bjuro TsK VLKSM.
517 Komsomolskaja Pravda 25.7.1928, 5, ”O metodah našei agitatsii”.
518 Kenez 1985, 135.
519 Komsomolskaja Pravda 25.7.1928, 5–6, ”O metodah našei agitatsii”.
520 Kenez 1985, 135, 238–239.
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Seinälehdet olivat tehtaiden, työläisklubien ja Komsomol-
järjestöjen tiedotuskanavia komsomolilaisille ja työläisnuorisolle.
Lähde: Komsomolskaja Pravda 6.12.1930, 2.

Komsomolin aktiivit pyrkivät levittämään ideologiaa nuorille mahdollisimman kiinnostavissa

yhteyksissä. Tätä varten ideologian levittäminen yhdistettiin elokuvailtoihin,

urheilutapahtumiin ja muuhun ajanvietteeseen, joka agitaation ja propagandan

suunnittelijoiden mielestä sopi kohderyhmälle ja kiinnosti nuoria. Suurin hankaluus toiminnan

järjestämisessä oli sekä komsomolilaisten että työläisnuorison keskuudessa suuri ikäjakauma.

Usein vanhimmat järjestöön kuuluneet nuoret tai nuoriksi laskettavat henkilöt eivät olleet

kiinnostuneita samoista aiheista kuin nuorimmat, juuri työelämään tai Komsomolin

jäsenyyteen astuneet 14–15-vuotiaat nuoret.521

Toinen ongelma oli ohjelman järjestäminen klubeilla. Vaikka klubien toimintaa pyrittiinkin

suunnittelemaan nuorisolle kiinnostavaksi, eivät nuoret aina itse kokeneet asiaa samalla

tavalla. Kesällä 1929 Sobolevka -klubin työntekijä kirjoitti Komsomolskaja Pravdaan ja

kritisoi kirjeessään sitä, ettei klubi-iltoja suunniteltu nuorten toiveiden mukaan, vaan sen

mukaan, mitä kyseisen klubin johto halusi. Kirjoittajan mukaan klubi-illat koostuivat yleensä

esitelmästä, taideosuudesta ja tanssista. Esitelmä kiinnosti yleensä vain esitelmöitsijää itseään

ja taideosuus draamakerhoa. Mutta vaikka tanssiminen hänen mukaansa kiinnostikin suurinta

osaa nuorista, he eivät käyneet klubi-illoissa, koska pelkkään tanssimiseen ei voinut

osallistua. ”Jollain työläisen on työpäivänsä täytettävä, mutta onko se oikeutus järjestää

521 Komsomolskaja Pravda 25.7.1928, 5, ”O metodah našei agitatsii”.
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huonoa ohjelmaa klubeilla?”, nimimerkein F. J. esiintynyt nuori kysyi ja vaati, että nuorten

ääntä oli kuunneltava enemmän.522

Kun nuorison ääntä sitten kuunneltiin, ja osa klubeista sitten järjestivät tanssia sekä muuta

nuorisoa kiinnostavaa ajanvietettä, syytettiin klubien muuttuneen sivistymättömyyden ja

irstauden pesiksi. Esimerkiksi tanssi, alkoholin juonti ja väärien filmien katsominen leimattiin

huliganismiksi ja rappioksi.523 Huliganismi oli kasvanut ongelmaksi nuorison, myös

komsomolilaisten keskuudessa NEP:n aikana, jolloin suuri nuorisotyöttömyys ja toisaalta

NEP-ajan pysähtyneisyys ja dynaamiseen sisällissotaan verrattuna kurinalaisemmat

käyttäytymisvaatimukset olivat turhauttaneet nuorisoa.524 Huliganismissa ei ollut kuitenkaan

pelkästään kysymys nuorison siveettömästä ja sopimattomasta käyttäytymisestä. Huligaaniksi

leimaalla vallanpitäjät pystyivät kontrolloimaan ja määrittelemään, mikä oli sopivaa

nuorisotoimintaa ja millä tavalla neuvostonuoren tuli käyttäytyä.525

Komsomolskaja Pravdassa huhtikuussa 1928 julkaistu artikkeli luonnehti huliganismia

suureksi ongelmaksi nuorison keskuudessa. Kirjoittajan mukaan huligaanit edustivat kaikkea

sitä, mitä vastaan Komsomol ja neuvostovalta pyrkivät kulttuurivallankumouksen nimissä

taistelemaan. Ensisijaisesti kirjoittaja viittasi huliganismilla sivistymättömään käytökseen,

mistä selkein merkki oli juopottelu. Artikkelissa kyseistä ilmiötä edustivat kuitenkin myös

huligaaniryhmät, jotka terrorisoivat työläisklubeja tai perustivat jopa omia klubejaan

fokstrotin sekä valssin tanssimiseen.526

Kuten Ira Jänis-Isokangas on todennut, huliganismi-ongelma liittyi myös kulttuurien välisiin

konflikteihin.527 Komsomolille erillisten klubien tai tapahtumien järjestäminen oli

ongelmallista, koska se vei yleisöä sen omalta toiminnalta, ja porvarilliseksi luokiteltu

toiminta levitti nuorison keskuuteen vallanpitäjien mielestä vääränlaista arvomaailmaa. Vain

Komsomolilla oli ainoana virallisena nuorisojärjestönä oikeus nuorisokulttuurin

järjestämiseen, ja siksi viattomalta näyttänyt tanssiminen voitiin leimata huliganismiksi,

522 Komsomolskaja Pravda 8.6.1929, 3, ”Za novye metody”, F. J.
523 Komsomolskaja Pravda 8.6.1929, 3, ”Trevožnye signaly s kulturnogo fronta”, Jelena Zihengolts.
524 Gorsuch 2000, 36–37, 41; Tirado 2001, 221–224.
525 Jänis-Isokangas 2002, 51, 55. Huliganismi-diskurssi oli osaltaan myös politiikan väline. Esimerkiksi 1920-
luvun lopulla huliganismi tuli osaksi puolueen valtataistelu, kun yhdeksi huliganismin syistä esitettiin muun
muassa trotskilaisten vaikutteiden leviämistä nuorison keskuudessa. Gorsuch 2001, “Smashing Chairs at the
Local Club: Discipline, Disorder, and Soviet Youth”, 248.
526 Komsomolskaja Pravda 12.4.1928, 2, ”Huligan – vrag kulturnoi revoljutsii”, S. Bezborodov.
527 Jänis-Isokangas 2002, 55.
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vaikka se olisikin vaikuttanut huliganismia enemmän yksittäisten nuorten järjestämältä

tapahtumalta. Uhkana näissä ”itsenäisissä nuorisotapahtumissa” oli Komsomolista erillisen

nuorisokulttuurin syntyminen ja ”vääränlaisen” maailmankuvan välittyminen.

Komsomolin oman nuorisokulttuurin varjelemisen ohella huliganismi-käsitteellä voitiin myös

korostaa kunnon neuvostonuoren piirteitä. Esittämällä huligaanit Komsomol-nuorison

vihollisina ja neuvostoihmisen vastakohtina määriteltiin sopivan käyttäytymisen rajoja.

Huligaaneja saattoivat yhtä hyvin olla sivistymättömästi käyttäytyneet tai taantumukselliseksi

pikkuporvariksi luokitellut nuoret.528 Käytännössä siis kaikenlainen yhteiskunnan ja sen

pyrkimysten vastainen tai porvarilliseksi luokiteltu käyttäytyminen voitiin tulkita

huliganismiksi.

”Huligaanit klubilla.” Lähde: Komsomolskaja Pravda 12.4.1928, 2.

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman loppupuolella huliganismista ei enää juuri kirjoiteltu.

Suurempi ongelma sen sijaan oli työläisnuorisolle suunnatun klubityön hiipuminen.

Komsomolskaja Pravdassa valiteltiin muun muassa sitä, että nuorisoa kiinnosti enemmän ajan

viettäminen kaupungilla kuin Komsomolin järjestämissä tilaisuuksissa.529 Klubitoiminnan

528 Jänis-Isokangas 2002, 55.
529 Komsomolskaja Pravda 14.6.1930, 3, ”Bezdeistvujuštšie štaby kulturnoi revoljutsii”, N. Uritskii.
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hiipuminen ja tehottomuus aiheuttivat pelkoa siitä, että liian passiivinen toiminta nuorison

keskuudessa mahdollistaisi uskonnollisten nuorisojärjestöjen toiminnan ja ajaisi nuorison

väärien arvojen pariin.530

Lukutuvat ja punanurkat – maaseudun tukikohtia

Maaseudulla nuorison poliittisesta valistamisesta vastasivat lukutuvat ja punanurkat, jotka

toimivat kaupunkien klubien tapaan neuvostovallan ideologian ja aatteen välittäjinä

talonpoikaisnuorison keskuudessa. Lukutuvat toimivat paikallisten puolueen jäsenten tai

komsomolilaisten ohjauksessa. He järjestivät lukupiirejä ja luentoja sekä keräsivät

kirjallisuutta ja lehtiä talonpoikaisväestön sivistämiseksi.531

Kaupunkeja alhaisemman koulutustason vuoksi aatteen levittäminen tapahtui maaseudulla

lukutaidon opettamisen vanavedessä. Toisena erona kaupunkien klubeihin verrattuna

lukutuvat ja punanurkat keskittyivät enemmän uskonnonvastaiseen propagandaan, koska

uskonto oli maaseudulla juurtunut erityisen sitkeästi väestön tapoihin ja tottumuksiin.

Maaseudun komsomolilaisten toimintaa myös avustettiin lähettämällä kaupunkien

komsomolilaisia näyttämään mallia oikeaoppisesta massavalistustyöstä.532

Esimerkiksi vuonna 1931 järjestettiin suuri kampanja maaseudun Komsomol-järjestöissä

poliittisen lukutaidottomuuden hävittämiseksi. Kampanjan edistämiseksi kaupunkien

järjestöistä lähetettiin propagandisteja maalle selvittämään paikallisten komsomolilaisten

poliittista lukutaitoa, propaganda- ja agitaatiotyön tasoa sekä antamaan koulutusta kunkin

järjestön tarvitsemalla osa-alueella. Kaupunkilaisjärjestöt lähettivät maalle myös

tarkastusryhmiä, jotka kävivät toteamassa maaseudun tietyn alueen järjestöjen tason.

Tarkastuksen läpi käytyään komsomolilaiset saivat merkinnän jäsenkorttiinsa.533

Suurin ongelma lukutupien ja punanurkkien toiminnassa oli oikeanlaisen kirjallisuuden puute,

riittämätön keskustelu ajankohtaisista asioista, kuten kollektivisoinnista, ja se, että lukutuvat

ja punanurkat pidettiin yleensä suljettuina sunnuntaisin, joka yleisenä vapaapäivänä olisi ollut

otollisin ajankohta saada houkuteltua väkeä piipahtamaan niissä. Puutteeksi lukutupien ja

530 Komsomolskaja Pravda 17.4.1930, 1, ”Na antireligioznoi front”.
531 Kenez 1985, 137–139.
532 Komsomolskaja Pravda 31.3.1931, 3, ”Pristupit k vypolneniju”.
533 Ibid.
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punanurkkien toiminnassa havaittiin myös se, että uskonnonvastainen propaganda keskittyi

vain juhlapyhien tienoilla, ja se unohdettiin heti niiden jälkeen.534

5.3 Stalinin pikkuapulaiset?

Ideaali neuvostonuori

Komsomolilaisten propagandan ja agitaation päätehtävä neuvostoyhteiskunnan

rakentamisessa oli levittää bolševikkien ideologiaa puolueen ja Komsomolin ulkopuolisille

massoille, värvätä joukkoja sosialismin rakentamiseen, ja motivoida heitä työntekoon tulevan

kommunistisen yhteiskunnan ajatuksella. Agitaatiolla ja propagandalla muovattiin myös

ihmisiä ja heidän maailmankuvaansa. Samaan aikaan kun komsomolilaiset propagoivat uuden

yhteiskunnan ja uuden ihmisen ihanteista muille, myös he itse olivat agitaation ja

propagandan kohteina. Peter Kenez on osuvasti todennut, että paras tapa käännyttää

ideologian tai aatteen puolelle, on pyytää henkilöä agitoimaan kyseisen asian puolesta.

Komsomolilaisetkaan eivät välttämättä olleet vielä järjestöön liittyessään kiinnostuneita

aatteesta, mutta kertoessaan siitä muille he kääntyivät sen kannattajiksi. Näin propagandistit ja

agitaattorit olivat tavallaan itse itsensä ensimmäisiä ”uhreja”.535

Komsomoliin ja komsomolilaisiin kohdistunut agitaatio ja propaganda pyrkivät koulutuksen

ja kasvatuksen ohella muovaamaan nuorisoliittolaisista vallanpitäjille kuuliaista ja aatteelle

omistautunutta joukkoa. Vaatimukset eivät juuri eronneet esimerkillisen neuvostoihmisen

piirteistä. Erottavana tekijänä oli vain se, että komsomolilaisten tuli olla aina askeleen edellä,

suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä muille neuvostoihmisille. Komsomolin rooli puolueen

kuuliaisena apulaisena ja sen suunnitelmien toimeenpanijana näkyi selkeimmin

puoluejohtajien puheissa ja iskulauseissa: ”Komsomol on osoittanut olevansa puolueen

uskollinen tukipylväs ja auttaja taistelussa sosialismin puolesta”,   ”Komsomol täyttää

puolueen ja hallituksen taistelukäskyn”,  ”Komsomol on viisivuotissuunnitelman

kontrollilukujen täyttämisen ja ylittämisen alkuunpanija ja ensiluokkainen työntekijä.”536

534 Komsomolskaja Pravda 1.12.1929, 2, ”Na totške ’kulturnitšeskogo zamerzanija’”.
535 Kenez 1985, 85, 255.
536 Komsomolskaja Pravda 2.8.1930, 1, ”Vsesojuznyi marš Komsomola”, Krivorožski okružnoi komitet
LKSMU, Brikada ”Komsomolskoi Pravdy”.
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Catriona Kellyn mukaan Komsomolin ja pioneerien jäsenkirjat, säännöt ja valat olivat tärkeä

keino uusia käyttäytymisstandardeja ja -malleja luotaessa, sekä niiden tuomisessa myös

järjestöjä laajemman yleisön tietoisuuteen.537 Komsomolilaisen identiteettiä luotiin myös

erilaisilla kuvilla. Lehtien kuvituksena olleet valokuvat ja piirrokset yhdessä agitaatio- ja

propagandajulisteiden sekä taiteen kanssa kertoivat kansalle, miltä kunnon komsomolilainen

näytti.538

Erityisen suosittuja olivat pilakuvat ja karikatyyrit, joita löytyi luonnollisesti satiirilehti

Krokodilin sivuilta, mutta silloin tällöin niitä näkyi elävöittämässä myös Komsomolskaja

Pravdaa. Alla oleva pilakuva Komsomolskaja Pravdasta vuodelta 1931 rinnasti herkullisella

tavalla komsomolilaisen tunnettujen luonnontieteilijöiden seuraajaksi.

Komsomolilainen arvoisessaan seurassa! Kuvassa vasemmalta lähtien komsomolilainen, Einstein, Mendelejev,
Faradei, Galilei, Arkimedes. Lähde: Komsomolskaja Pravda 21.9.1931, 3.

Pilakuvien ensisijainen tarkoitus oli parodioida, mutta yllä olevan kuvan taustalla lienee

kuitenkin ajatus komsomolilaisista uuden tekniikan hallitsijoina, uuden aikakauden

”tiedemiehinä”, ja ihmiskunnan historian kannalta merkittävinä henkilöinä. Kuva osoittaa,

537 Kelly 2001, 245.
538 Ks. esim. Molodost strany 1978, Antologia sovetskoi fotografii 1917–1940 1986 ja Istorija strany v plakate
2000.
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että bolševikit arvostivat tiedettä ja tekniikkaa, mutta se myös esittää tekniikan hallitsemisen

esimerkillisen komsomolilaisen ominaisuutena.

Kaunokirjallisuudessa kuuluisin komsomolilainen lienee Nikoilai Ostrovskin romaanin,

Kuinka teräs karaistui, päähenkilö Pavel Kortšagin. Vuosina 1932–34 Komsomolin Molodaja

Gvardija aikakauslehdessä julkaistu teos on malliesimerkki neuvostokirjallisuuden

kehityskertomuksesta, jossa tarinan sankarista kehittyy esimerkillinen itseään suuremman

asian puolesta uhrautuva kommunisti.539 Esimerkki Pavelin uhrautuvasta asenteensa käy

lukijalle ilmi hänen vieraillessaan kaatuneiden tovereidensa haudalla sisällissodan jälkeen:

”Kaikista kalleinta ihmisellä on elämä. Se annetaan hänelle vain yhden kerran, ja se
täytyy elää niin, ettei olisi tuskallista kipua tarkoituksettomasti elettyjen vuosien
takia, ettei häpeä polttaisi halpamaisen ja mitättömän menneisyyden vuoksi ja että
kuollessa voisi sanoa: koko elämä ja kaikki voimat on annettu kaikkein
parhaimmalle maailmassa – taistelulle ihmiskunnan vapauttamiseksi.”540

Komsomolilaista identiteettiä määrittelemällä komsomolilaisuudesta syntyi käsite myös

kielen tasolla. Sana komsomolilainen ei enää tarkoittanut pelkästään Komsomolin jäsenyyttä,

vaan nimitys piti sisällään paljon muitakin määreitä. Komsomolilaisuus vaati kantajaltaan

tiettyjen velvollisuuksien ja piirteiden täyttämistä. Esimerkiksi sanonnalla ”tehdä jotain

komsomolilaisesti” tarkoitettiin sitä, että komsomolilainen oli muiden nuorten yläpuolella,

esimerkkinä muille ja siksi häneltä voitiin odottaa moraalisesti parempaa käytöstä kuin

tavallisilta nuorilta. Esimerkkinä komsomolilaisuuden määrittelystä toimii hyvin kuvaus

eräästä nuorisokommuunista, jossa kommuunin jäsen Vladimir eroaa vaimostaan Katjasta

vain parin viikon avioliiton jälkeen. Muut kommuunin asukkaat pitävät tekoa sopimattomana

ja soimaavat Vladimiria hänen käytöksestään luonnehtien sitä ”anti-komsomolilaiseksi”.541

Mitä pidemmälle ensimmäistä viisivuotissuunnitelmaa edettiin, sitä enemmän

komsomolilaisuus alettiin ymmärtää sankarilliseksi ja esimerkilliseksi toiminnaksi. Siitä tuli

ikään kuin normi, johon jokaisen nuoren tuli pyrkiä ansaitakseen paikkansa yhteiskunnassa

”kunnon neuvostonuorena”. Entisten komsomolilaisten muistelmista käy ilmi, että

Komsomolin jäsenyyttä pidettiin tärkeänä osana neuvostonuoren elämää. Muistelmansa

mukaan W. I. Hrysko saavutti täydet oikeudet neuvostokansalaisena liittymällä

539 Vihavainen 1998, 189.
540 Ostrovski 1946 (1932–34), Kuinka teräs karaistui, 224.
541 Kommuna molodeži 1929, 42–43.
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Komsomoliin.542 N. Khvalynski taas kirjoittaa, että “Komsomolista tuli [jokaiselle nuorelle],

kuten se minulle oli jo ollutkin, normaalielämän välttämätön vaihe Neuvostoliitossa.”543

Useissa tutkimuksissa Komsomol ja neuvostonuoriso on esitetty puolueelle ja etenkin

Stalinille uskollisena joukkona. Esimerkiksi Anne Baumin mukaan Stalin vakuutti nuorison

suunnitelmillaan vetoamalla heidän vaikutuksille alttiiseen logiikkaansa ja sai heidät ottamaan

puolueen asettamat tavoitteet omikseen lähes fanaattisella innokkuudella.544 Myös  Sheila

Fitzpatrick on todennut nuorison osallistuneen hyvin innokkaasti puolueen suunnitelmien

täyttämiseen. Hänen mukaansa komsomolilaiset, ja nuoret ylipäätään, olivat innokkaimmin

mukana taistelemassa luokkavihollisia vastaan.545

Mikä sitten sai nuoret innostumaan sosialismin rakentamisesta? Mannheimin sukupolviteoriaa

soveltaen yksi syy innokkuuteen löytyy ensimmäistä viisivuotissuunnitelmaa edeltäneestä

NEP-ajasta. NEP oli, kuten useat tutkijat ovat osoittaneet, pettymysten aikaa sisällissodassa

taistelleille, ja sitä aitona sosialismin rakentamisena pitäneille, komsomolilaisille. NEP-

kauden kurinalaisuuden vaatimukset eivät sopineet energisille, toimintaa kaivanneille

nuorille. Tämä johti nuorison tylsistymiseen ja sai heidät kiinnostumaan ideologian

ulkopuolisista asioista, mikä näkyi muun muassa vaikeutena värvätä nuoria Komsomolin

toimintaan.546 Tälle turhautuneelle 1920-luvun neuvostosukupolvelle NEP-aika toimi

leimaavana avainkokemuksena, joka yhdisti heitä ryhmänä ja joka ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman alkaessa sysäsi heidät mobilisoitumaan sosialismin rakennustyöhön

Stalinin johdolla. Myös konkreettinen toiminta, sotaisa kielenkäyttö sekä Komsomolin

yhteiskunnallisen roolin korostaminen edesauttoivat nuorten mobilisoitumista.

Kuten Matti Virtanen on Mannheimin teoriaa tulkitessaan korostanut, avainkokemus ja sen

seuraama mobilisoituminen eivät kuitenkaan koskeneet kaikkia samaan ikäluokkaan

kuuluneita.547 Näin ollen on syytä olettaa, etteivät myöskään kaikki 1920-luvun

neuvostonuoret kokeneet NEP-aikaa turhautumisena, eivätkä innostuneet sosialismin

rakentamisesta viisivuotiskauden alkaessa. Sen sijaan, että koko neuvostonuoriso leimattaisiin

542 Hryshko 1959, ”An Interloper in the Komsomol”, 96.
543 Khvalynsky 1959, “Life in the Countryside”, 110.
544 Baum 1987, 6; Ks. myös Shlapentokh 2001, 132.
545 Ks. esim. Fitzpatrick 1978, 23–25.
546 Gorsuch 2000, 18–19, 82; Baum 1987, 14–16, 41. Pettymys NEP-aikaan näkyi jäsenmäärissä. Heti
sisällissodan jälkeen, vuosina 1921–1922 Komsomolin jäsenmäärä putosi hetkellisesti jopa puolueen entisestä.
Ks. jäsenmääristä tarkemmin liite 1.
547 Virtanen 2001, 30.
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yksiselitteisesti Stalinin seuraajiksi, on huomioita se, että nuorisonkin joukossa,

Shlapentokhin jaottelua548 seuraten, oli vallanpitäjien tukijoiden lisäksi niitä, jotka vihasivat

tai suhtautuivat vallanpitäjiin välinpitämättömästi.  Tämän puolesta puhuu ainakin se, että

Komsomoliin kuului vähemmistö neuvostonuorisosta. Fisherin mukaan vielä vuonna 1936

Komsomolin jäsenistö kattoi vain 10 prosenttia Komsomolin ikäjakaumaan kuuluvasta

nuorisosta.549 Toisaalta  myös  se,  että  muut  nuorisojärjestöt,  kuten  kristilliset  (Hristomol) ja

babtistinuoret (Babtomol) kasvattivat huomattavasti jäsenmääriään juuri 1920-30-lukujen

vaihteessa,550 kertoo siitä, että neuvostonuoriso oli jakaantunut mielipiteissään.

Myös niiden osalta, jotka Stalinin hallintoa kannattivat, on tarpeen pohtia, millä perusteilla he

näin toimivat. Oliko heidän motiivinaan todellinen usko puolueen ideologiaan ja

suunnitelmiin, vai johtuiko tuki oman edun tavoittelusta ja halusta mukautua vallitseviin

olosuhteisiin. Komsomolilaisille oli erityistä etua ”aatteen kannattamisesta”, koska se takasi

heille etenemisen mahdollisuuksia ja statuksen kasvua yhteiskunnassa551. Todennäköisesti

nuorisossa oli suhteellisesti enemmän Stalinin kannattajia kuin aikuisissa. Silti on liian

ylimalkaista todeta, että nuoriso olisi ollut uskollisimpia ja lojaalimpia väestöryhmiä,552 koska

selvästikään Stalinilla ei ollut koko nuorison tukea takanaan.

Komsomolilaisen muotokuva

Hyvän neuvostonuoren ja esimerkillisen komsomolilaisen määrittelyä tehtiin lehtien

palstoilla, kaunokirjallisuudessa ja eri tilaisuuksissa keskusteluissa. Vaikka juhlapuheet ja

iskulauseet pyrkivätkin antamaan yksiselitteisen kuvan hyvän komsomolilaisen

ominaisuuksista, ei esimerkillinen elämä käytännön tasolla ollut kuitenkaan täysin

ongelmatonta. Epätietoiset nuoret lukijat lähettivät lehtiin kirjeitä kysyäkseen, oliko joku

tietty asia sopiva komsomolilaiselle tai uudelle ihmiselle. Esimerkiksi nuori

komsomolilaistyttö kirjoitti Komsomolskaja Pravdaan 1920-luvun lopulla kysyäkseen, voiko

548 Jaottelu esitetty johdannossa, ks. s. 15, viite 56.
549 Fisher 1959, 190. Fisher viittaa Komsomolin 10. edustajakokouksen pöytäkirjaan, jossa jäsenmäärän lisäksi
oli huolestunut maininta jäsenmäärän alhaisuudesta. Ks. Fisher 1959, 354, viite 63.
550 VIII Vsesojuznyi sjezd VLKSM 5–10 maja 1928, 2. Michail Škarovskijn mukaan jopa kolmasosa nuorisosta
osallistui uskonnolliseen toimintaan. Škarovskij 2001, 246. Ks. lisää kirkkonuorisosta ja nuorison uskonnon
harjoittamisesta 1920- ja 30-luvuilla, m.t. 233–246.
551 Fainsod 1958, 251; Tirado 1993, 461. Fainsod, joka perustaa tietonsa entisten komsomolilaisten
kertomuksiin, mainitsee vain noin 10–20 prosentin Komsomolin jäsenistä olleen todella aatteeseen uskoneita.
Muilla motiiveina oli yleensä urakehitys tai etuoikeutettu asema yhteiskunnassa. Fainsod 1958, 251.
552 Ks. esim. Shlapentokh 2001, 132.
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komsomolilainen letittää hiuksensa olematta pikkuporvarillinen.553 Toinen vaikeus

ihanteellisen komsomolilaisen luomisessa oli inhimillisen elämän tuottamat ristiriidat

ihanteiden toteuttamisessa. Catriona Kellyn mukaan ”eliitin”, johon Komsomolkin kuului,

oletettiin näyttävän massoille mallia kulttuurisesta ja oikeasta elämästä. Nämä ideologian

puolestapuhujat ja ”oikean” elämäntavan ja ihmiskuvan määrittelijät eivät kuitenkaan

useinkaan noudattaneet näitä ihanteita arkielämässään.554

Esimerkiksi neuvostorunoilija Osip Mandelstamin vaimo, Nadežda Mandelstam kertoo

muistelmissaan nuoresta Komsomol-toimittajasta, joka käyttäytyi eri tavoin julkisessa ja

yksityisessä elämässään. Hän esimerkiksi kirjoitti perheelleen ”kielletyllä” kielellä eli käytti

kirjeessään uskonnollisia sanoja, joiden käyttö oli ankarasti kielletty. Toinen hänen

”rikkeistään” oli omista henkilökohtaisista tavoitteista kertominen kotiväelle, vaikka sekin oli

individualistisena ja porvarillisena haihatteluna ihanteellisen komsomolilaisen

käyttäytymiselle vierasta. Muistelmissa mainittu komsomolilainen käyttäytyi siis

yksityiselämässään aivan toisella tavoin kuin julkisesti, vaikka julkisella käytöksellään osoitti

toimivansa Komsomolin sääntöjen mukaan.555

Kielteinen kuva komsomolilaisista ei rajoittunut pelkästään myöhemmin kirjoitettuihin

muistelmiin, vaan myös aikalaislehdissä arvosteltiin komsomolilaisten tekemisiä.

Komsomolskaja Pravdan antama kuva komsomolilaisista oli paikoitellen yllättävän kriittinen.

Arvostelua laiskoja ja passiivisia paikallisjärjestöjä kohtaan ei säästelty, komsomolilaisten

sivistys- ja koulutustasoa valiteltiin liian alhaiseksi, ja varsinkin Komsomol-aktiiveja

soimattiin kovin sanoin. Esimerkiksi huhtikuussa 1930 Komsomolskaja Pravdassa julkaistu

kirjoitus valitteli aktiivien huonoa tasoa. Kirjoittajan mukaan esimerkillisiä, kunnon

aktivisteja oli vähän. Sen sijaan suurin osa aktivisteista kuului niihin, jotka keskittyvät

johtamiseen, eivätkä olleet juuri lainkaan tekemisissä rivijäsenten tai konkreettisen työn

kanssa. Nämä aktivistit olivat ”kuivia tyyppejä”, jotka teatterissakin keskittyivät esityksen

sijaan kokousmuistiinpanoihin ja muihin paperitöihin. Toisaalta jutun kirjoittaja soimasi

lopuksi myös rivijäseniä siitä, etteivät he vaatineet aktivisteilta enempää ollen näin itse myös

osaltaan syyllisiä aktivistien ”kuivaan toimintaan”.556

553 O kosah, I. Kor, kommentoitu kirje kokoelmassa Komsomolski byt 1927, 336–337.
554 Kelly 2001, 310.
555 Mandelstam 1997 (1972), Ihmisen toivo, 91.
556 Komsomolskaja Pravda 8.4.1930, 3, ”’Suhari’ ili živye ljudi?”, Julii Stogovitš, kollektiv VLKSM.
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Myös satiirilehti Krokodilissä komsomolilaisia ja komsomolilaisten passiivisuutta kritisoitiin

koko ensimmäisen viisivuotissuunnitelman ajan. Irvailu kohdistui ideaalisen komsomolilaisen

kuvan ja todellisuuden väliseen ristiriitaan. Aktiiveja kritisoitiin liian passiivisesta toiminnasta

ja komsomolilaisia yleensä oman toiminnan ja heidän kampanjoimiensa arvojen ristiriidoista.

Esimerkiksi kummi- ja sponsoritoimintaa arvosteltiin passiivisuudesta pilakuvalla maaseutu-

solusta, jonka luokse lähikaupungin Komsomol-kummi saapui ensimmäisen kerran kolmeen

vuoteen katsomaan, kuinka työ maaseudulla sujui.557 Komsomolilaisia soimattiin myös

vähäisestä yhteistyöstä solujen ja paikallisjärjestöjen kanssa, kuten alla olevassa kuvassa,

jossa Komsomol-solu on tullut kaupunginosakomitean pyynnöstä valokuvattavaksi, koska

”komsomolilaisia ei muuten nähnyt missään”.

”Komsomolilainen: ’Miksi meitä kuvataan?’ Valokuvaaja:
’Raikomista käskettiin, haluavat katsoa teitä’.” Lähde:
Krokodil nro 25-26 syykuu, 1932.

557 Krokodil, nro 29, 1928, 8.
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Krokodilissa naispuoliset komsomolilaiset kuvattiin keikaroijina, joiden mielenkiinto

kohdistui enimmäkseen oman ulkokuoren hoitamiseen. Miespuoliset nuorisoliittolaiset taas

saivat harteilleen holtitonta elämää viettävän lurjuksen viitan.558

”Komsomolilaiskeimailijatar”.
Lähde: Krokodil nro 9 marraskuu 1932.

Yleisesti naiskomsomolilaisia kuvattiin ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana

vähemmän kuin heidän miespuolisia kollegojaan. Yleensä sosialismin rakentamisen

Komsomol-sankarit olivat maskuliinisia ja lihaksikkaita nuorukaisia. Sotaisine iskulauseineen

ja metaforineen Komsomol-kulttuuri olikin yleisesti hyvin maskuliinista. Vuoden 1917

vallankumouksen sukupuolten tasa-arvoa vaatineista iskulauseista oli arkielämässä vain

muisto jäljellä. Tyttöjen oli poikia vaikeampaa osallistua Komsomolin toimintaan, koska

vanhemmat valvoivat tyttäriään poikia enemmän ja tytöt joutuivat perinteiden mukaisesti

osallistumaan enemmän kotiöihin. Tyttöjä pilkattiin Komsomol-kokouksissa ja varsinkin

naimisiin menneiden nuorten naisten osallistumista järjestötoimintaan pidettiin

epäsopivana.559 Komsomolin johdossa tyttöjen määrän pienuuteen yritettiin vaikuttaa erilaisin

558 Krokodil, nro 43, 1928, 9, 11; Krokodil, nro 45, 1929, 10.
559 Gorsuch 2001, 99, 103, 106–108.
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kampanjoin. Komsomolin jäsenistä vuonna 1926 tyttöjä oli 19 prosenttia ja vielä vuonna 1936

heitä oli vain 34 prosenttia.560

Komsomol-järjestöjä ja komsomolilaisia kohtaan esitetyssä kritiikissä oli kyse kielteisestä

propagandasta. Kritisoinnin tarkoituksena oli kiristää työn tai opiskelun tahtia ja painostaa

komsomolilaisia entistä paremmin täyttämään paikkansa yhteiskunnallisena esimerkkinä.

Toisaalta kaikkea kritiikkiä ei voida pistää kielteisen propagandan nimiin. Komsomolilaisten

kritisointi oli osittain aiheellistakin.

Neuvostotutkimusten mukaan komsomolilaisten koulutustaso ei aina vastannut vallanpitäjien

vaatimuksia. Esimerkiksi vuoden 1932 Komsomol konferenssissa puhuneen S. Saltanovin

mukaan nuorisoliittolaiset opiskelivat huonosti. Ordzhonikidzen tehtaalla tammikuussa 1932

suoritetun kyselyn mukaan 49,5 prosenttia tiedusteluun osallistuneista ei opiskellut missään

eikä myöskään itsenäisesti kehittänyt poliittista tietämystään. Tästä joukosta 42 prosenttia ei

tiennyt Kommunistisen manifestin tekijää, 44 prosenttia ei osannut kertoa, kuka oli

kirjoittanut Valtio ja vallankumous nimisen teoksen.561 Komsomol edusti järjestönä

yhteiskunnallista edistystä, ja tästä näkökulmasta on hyvin ymmärrettävää, että vaatimustaso

nuorisoliiton jäsenille oli korkealla.

Kuvien ohella komsomolilaisia ja komsomolilaisuutta määriteltiin kaunokirjallisuudessa.

Romaanit esittelivät sekä sankareita että antisankareita, joiden toiminta palveli varoittavana

esimerkkinä. Rakennusprojektien ja kulakkeja vastaan taistelun rinnalla romaanit käsittelivät

oikeaa elämäntapaa, ihmissuhdekysymyksiä ja ideologian mukaisia käyttäytymismalleja.

Fyysisten vaikeuksien ohella komsomolilaisten oli oltava valmiita myös henkilökohtaisiin

uhrauksiin, kuten esimerkiksi luopumaan hyvästä työpaikasta tai romanssista, tai olla jopa

valmiita kuolemaan palveluksessa maansa puolesta. Kirjat keskittyivät usein käytännön

kysymyksiin: kuinka hyvän kommunistin tuli käyttäytyä, pitikö työ laittaa perheen

perustamisen edelle, sopiko todellisen marxistin käyttää solmiota ja oliko hänen sopivaa

tanssia. Nuorten arvomaailma oli usein myllerryksessä: Komsomol sääntöineen edusti usein

aivan vastakkaista maailmankuvaa kuin nuorten vanhemmat, jotka olivat kasvaneet vanhan

560 O položenie devušek v proizvodstve, v škole i o rabote Komsomola sredi devušek. Postanovlenie TsK
VKP(b) 1.8.1928. Dokumenty KPSS 1987 116–119; Riordan 1989, 23.
561 Saltanov 1932, 18.
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maailman aikana. Myös näihin ristiriitaisuuksiin ja maailmankuvan muodostumiseen

komsomolilaisista kertoneet kirjat paneutuivat.562

Valentin Katajevin näytelmässä Kvadratura kruga (1928) (suom. Ympyrän neliöiminen)

komsomolilaiset pohtivat huonetoverin makkaran varastamisesta aina avioeroon asti, oliko

heidän toimintansa eettistä vai ei. Heille oli tärkeää toimia oikealla tavalla, mutta neuvoja

tuntui olevan niukasti saatavilla. Marxin lukeminen kun oli vaivalloista ja hankalaa eikä sieltä

löytynyt suoria ohjeita heidän pohtimiinsa kysymyksiin. Nuoret lukijat olivat yleisesti

kiinnostuneita kaunokirjallisuudesta ja sen fiktiivisten hahmojen antamista

käyttäytymismalleista. Kirjailijat saivat kirjeitä, ja lukijat osallistuivat aktiivisesti julkisiin

keskustelutilaisuuksiin kuulemaan, kuka tietyn romaanin henkilöistä toimi oikein ja kuka

edusti vääränlaisia arvoja. Esimerkiksi V. Veresajevin Isanka (1928) (suom. Isanka) teoksen

käsittely veti teatterisalin täyteen innokkaita nuoria kuulemaan, mikä aviotonta lasta kantavan

sankarittaren kannalta olisi oikea ratkaisu: abortti vai naimisiinmeno lapsen isän kanssa.

Saman kirjailijan romaani Sestry (1933) (suom. Sisarukset) taas kuvaili ideaalia työläistä

kahden sisaruksen tarinan avulla. Toinen sisaruksista, Ninka erehtyy tunteidensa vietäväksi

suosiessaan humaaneja keinoja kulakkien likvidoinnissa. Hänen siskoaan Ljolkaa sen sijaan

ohjaa rautainen kuri eikä hän epäröi ilmiantaa proletariaatin vihollisia.563

”Ei puhdistus, muttei pelkkä muodollisuuskaan”

Ensimmäistä viisivuotissuunnitelmaa on pidetty Stalinin ja puolueen ehdottoman vallan

vakiinnuttamisen ja stalinistisen kulttuurin luomisen aikana. Vallan vakiinnuttamiseksi ja

vallanpitäjille lojaalisen tukijajoukon luomiseksi käytettiin kaikkia mahdollisia keinoja, joista

puolueesta tai järjestöstä erottaminen ja puhdistukset olivat viimeisiä tapoja varmistaa, ettei

tietyistä henkilöistä ollut uhkaa. Ensimmäisiä puhdistuksia suoritettiin jo 1920-luvulla, mutta

puolueen sisäiseen valtataisteluun ja politiikan muutokseen liittyneet puoluepuhdistukset

alkoivat ensimmäisen viisivuotissuunnitelman jälkeen vuonna 1933.564 Neuvostoyhteiskuntaa

koetelleet puhdistukset koskettivat Komsomoliakin, jossa vuonna 1932 aloitettiin jäsenistön

läpikäyminen.565 Valtapelin ohella Komsomolista erottamista tai puhdistamista haitalliseksi

katsotuista henkilöistä voidaan pitää keinona jäsenten lojaaliuden varmistamiseksi. Ne olivat

562 Gasiorowska 1968, Women in Soviet Fiction 1917–1964, 112–113, 115.
563 Gasiorowska 1968, 115, 117, 127–128.
564 David-Fox 1997, 128; Fitzpatrick 1999, Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet
Russia in the 1930s, 17; Lenoe 2004, 100, 245–247.
565 Riordan 1989, 18–19.
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myös äärimmäisiä keinoja sen määrittelyyn, kuka hyväksyttiin Komsomolin jäseneksi:

kenellä oli oikeus edustaa virallista neuvostonuorisoa.

Komsomolin puhdistus suoritettiin komsomolilaisten jäsenkorttien vaihtokampanjan avulla

keväällä 1932. Kampanjan tarkoituksena oli tarkistaa jäsenistön tasoa ja sopivuutta

Komsomolin jäseneksi. Komsomolskaja Pravdan kirjoitusten mukaan kampanja ei ollut

puhdistus, muttei pelkkä muodollisuuskaan.566 Kampanjan jälkeen sen kommentoitiin

näyttäneen Komsomolin voimavarat ja mahdollisuudet sekä osoittaneen oman

tarpeellisuutensa paljastamalla vieraiden elementtien olemassaolon Komsomolissa. Kampanja

oli myös tuonut esille jäsenistön heikentyneen luokkatietoisuuden, jota hän vaati mitä

pikimmiten parannettavaksi.567 Komsomolin jäsenmäärä putosi hieman jäsenkorttien

vaihtokampanjan johdosta, mutta pitkällä tähtäimellä vaihtokampanjan katsottiin vain

parantaneen järjestön tilannetta. Korttien vaihdon myötä proletariaatin osuus jäsenistössä

kasvoi ja myös luokkaluonteen katsottiin vahvistuneen.568

Vaikka Komsomolskaja Pravdassa toisin väitettiinkin, vuoden 1932 jäsenkorttien

vaihtokampanja tähtäsi nimenomaan Komsomolin jäsenistön ”muokkaamiseen”. Edellisenä

vuonna oli nimittäin tehty suuri massakampanja uusien jäsenten saamiseksi. Tämän

kampanjan tavoitteena oli ollut nostaa Komsomolin jäsenmäärä 5 miljoonaan. Kampanjan

iskulauseena ja päämääränä oli ollut työskennellä niin, ettei ”yhtään nuorta työläistä [jäisi]

Komsomolin rivien ulkopuolelle”.569 Jäsentenvärväyskampanjalla pyrittiin siis

houkuttelemaan työläisnuoria järjestöön. Jäsenkorttien vaihtamisella Komsomolia taas

puhdistettiin niistä nuorista, joilla ei ollut joko työläis- tai talonpoikaistaustoja. Syyksi

erottamiseen riitti vanhempien ”väärä” tausta, vaikka komsomolilainen itse olisikin ollut

työläinen tai talonpoika koko ikänsä570.

Vaikka suurimmalle osalle Komsomolin jäsenyydestä oli pelkästään hyötyä, puhdistusten

myötä se saattoi koitua joillekin jopa taakaksi. Muistelmista käy ilmi, että jos jäsenellä oli

”porvarillisia” taustoja, esimerkiksi vanhemmilla oli ollut kauppa ennen vallankumousta,

566 Komsomolskaja Pravda 20.1.1932, 2.
567 Komsomolskaja Pravda 27.6.1932, 2, ”Tsentralnaja zadatša – bolševistskoje vospitanie molodeži”, tov.
Persitsa.
568 Saltanov 1932, 43–44.
569 Komsomolskaja Pravda 4.7.1931; 17.9.1931, 1 ”Ne oslabit borby za mnogomillionnyi”. Kunnianhimoisista
tavoitteista huolimatta Komsomolin jäsenmäärä jäi vuoteen 1933 mennessä noin 4,5 miljoonaan. 5 miljoonan
jäseneen päästiin vasta vuonna 1938. Fisher 1959, Liite B, 409.
570 Krasovsky 1959, 151.
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jäsenyydestä yritettiin päästä eroon tai peitellä sitä mahdollisuuksien mukaan. Oleg

Krasovsky kertoo muistelmissaan, kuinka hän ilmapiirin muuttuessa pyrki jäsenyydestään

eroon, sillä komsomolilaisia tarkkailtiin enemmän kuin muita nuoria. Tekeytymällä

tavalliseksi työläiseksi hänellä ei ollut niin suurta riskiä tulla huomatuksi taustansa vuoksi.571

Kaikki komsomolilaiset eivät olleet Krasovskyn lailla tilanteen tasalla eivätkä voineet

”itsepuhdistautumalla” estää maineensa menetystä yhteiskunnassa. Toveri Botšaroville

erottaminen Komsomolista tuli täytenä yllätyksenä eikä hän voinut ymmärtää järjestön

muuttunutta suhtautumista häntä kohtaan.

”Jo pelkkä tieto siitä, että asia nostettiin esille Komsomol-kokouksessa muutti radikaalisti
asennettani järjestöä kohtaan. Siihen asti en ollut voinut kuvitellakaan itseäni Komsomolin ja
sen elämän ulkopuolelle. En ollut voinut kuvitellakaan, että se Komsomol-yhteisö, johon olin
itseni kaikin tavoin identifioinut, voisi torjua minut ikään kuin vieraana olentona. Kun palasin
kotiin kokouksesta puntaroin mielessäni kaikkia tekojani ja tuntojani siitä asti kun olin
Komsomoliin liittynyt. En löytänyt mitään, mikä olisi oikeuttanut minun erottamiseni
järjestöstä. Sitten sain päähäni ajatuksen, ettei Komsomol enää ollutkaan se, mitä se oli aiemmin
ollut ja että puolueen byrokraattinen henki oli muuttanut aiempia käsityksiä toveruudesta.”572

Vaikka – tai ehkä juuri siksi – että komsomolilaiset olivat monella tapaa yhteiskunnan

etuoikeutettua joukkoa ja osa heistä oli Stalinin vallan tukijoita, hekin joutuivat tiukan

seulonnan alle ja kärsivät laajoista puhdistuksista. Komsomolin seitsemästä ensimmäisestä

pääsihteeristä kuusi teloitettiin 1937–38 puhdistusten aikana. Yksi selvisi pelkällä

vankileirituomiolla. Esimerkiksi Stalinin suosikkeihin lukeutunut Aleksandr Kosarev, joka

johti Komsomolia vuodesta 1929 pidätykseensä 1938 asti, sai kuolemantuomion

Neuvostoliiton vastaisesta toiminnasta.573

5.4 ”Naurua toverit, elämä on muuttunut iloisemmaksi!”

Komsomolskaja Pravdassa vuoden 1932 joulukuun lopulla julkaistiin sivun kokoinen

artikkeli, jossa mietittiin komsomolilaisten kokemusten perusteella, oliko elämä muuttunut

paremmaksi ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana. Yleensä ottaen komsomolilaisten

kommentit olivat myönteisiä ja heidän mukaansa elo oli onnellisempaa kuin aiemmin. Eräs

toveri,  Kravetsk nimeltään, uskaltautui kuitenkin väittämään, että ennen

571 Krasovsky 1959, 151.
572 Bocharov 1959, “Off the Beaten Track”, 53.
573 Fainsod 1958, 247; Zalesskii 2000, Imperija Stalina. Bibliografitšeski entsyklopeditšeski slovar, 236–237.
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viisivuotissuunnitelmaa asiat olivat paremmin. ”Tiedetäänhän se, ennen viisivuotiskautta

elettiin paremmin! Kaikkea saattoi ostaa. Tavaroita oli paljon”, Kravetsk kommentoi.

Artikkelin kirjoittaja, nimimerkki Stal (ven. rauta) oli asiasta kuitenkin toista mieltä ja pyrki

faktatiedoin osoittamaan, ettei näin ollut.  Nimimerkki Stal esitti kirjoituksessaan toveri

Kravetskin työhistorian palkkoineen, ja kävi ilmi, että Kravetsk tienasi vuonna 1932

enemmän kuin hän oli ansainnut vuosina 1927–1929. ”Faktat puhuvat sinua vastaan”,

nimimerkki Stal kommentoi Kravetskin väitteitä. Hän myös ihmetteli, miten toveri Kravets

saattoi olla niin väärässä mielipiteessään. Selitykseksi hän esitti sitä, ettei Kravetsk ollut

lukenut lehtiä, osallistunut poliittiseen koulutukseen eikä ollut kiinnostunut sosialismin

rakennustyöstä. Tällä tavoin nämä vihamieliset ajatukset ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman saavutuksista olivat syntyneet.574

Kravetskin kielteinen ja jopa hitusen kritisoiva kommentti oli harvinaisuus ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman onnistumisen arvioinnissa. Puoluejohtajien mukaan saavutukset

olivat huimia. Kirjallisuus ylisti sosialismin rakentamisen sankareita ja kuvat puhuivat omaa

kieltään ainutlaatuisista saavutuksista, joihin vain neuvostoyhteiskunta oli kykeneväinen.

Esimerkiksi toveri S. Saltanov selostuksessaan Komsomolin VII liittokonferenssissa 1932

ylisti Neuvostoliiton muuttuneen aivan uudenlaiseksi.

”Sosialistinen teollisuus on jättiläismäisesti kasvanut, tiede ja tekniikka kehittyvät
huimaavasti, talouden sosialistiset muodot ovat voittaneet maaseudulla ja ne
voimistuvat menestyksellisesti, maatalous koneellistuu, työn uudet muodot
kehittyvät kaupungeissa ja maaseudulla, sosialistinen kulttuuri laajenee
syvyydeltään sekä laajuudeltaan, avataan yliopistoja sekä suuri määrä kouluja,
kino, radio, kirjat ja sanomalehdet tunkeutuvat kaikkein hyljätyimpiin ja
syrjäisimpiinkin sopukoihin.”575

Samassa konferenssissa puhunut Komsomolin pääsihteeri Aleksandr Kosarev taas korosti

järjestelmän, ympäröivien olosuhteiden ja ensimmäisen viisivuotissuunnitelman tuloksena

syntyneen uuden yhteiskunnan merkitystä ihmisten kehityksessä. Porvarillinen yhteiskunta

kasvatti riistäviä luokkatietoisia ihmisiä sekä tarpeettomia ja onnettomia ihmisiä, kun taas

Neuvostoliitossa kaikki oli päinvastoin. ”Vieläpä entinen huollotta kasvanut katupoika, varas,

hulikaani perinpohjin uudestikasvaa meidän olosuhteittemme vaikutuksesta, muuttuen

parhaaksi iskuriksi, useinpa insinööriksi.”576

574 Komsomolskaja Pravda 28.12.1932, 2, ”Potšemu sdany pozitsii?”.
575 Saltanov 1932, 3.
576 Kosarev 1932, 50–51.
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Komsomol-johtajien mukaan uusi yhteiskunta oli selvästi syntynyt ja elämä muuttunut

paremmaksi. Miksi mainittu toveri Kravetsk sitten uskaltautui olemaan eri mieltä, ja ennen

kaikkea, miksi hänen mielipiteensä julkaistiin Komsomolskaja Pravdassa? Kirjoittajan

mukaan jutun ensisijainen tarkoitus oli osoittaa, että komsomolilaisten poliittinen valistus ei

ollut vaadittavalla tasolla. Kirjoituksessa kehotettiin parantamaan ideologis-poliittisen

koulutuksen tasoa, ettei ”tällaisia tietämättömiä” komsomolilaisia olisi jäänyt järjestön

riveihin.577 Kirjoituksen taustalla oli kuitenkin laajempi muutos neuvostoelämän kuvauksessa.

Agitaation ja propagandan aiemmasta osittain kielteisestä ja kriittisestä esitystavasta siirryttiin

toisenlaisiin menetelmiin. Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman lopulla tapahtunut muutos

vei agitaation ja propagandan uudelle tasolle, jossa ”elämää tuli kuvata iloisemmin ja

yhteiskunnan saavutuksia piti korostaa”578.

Agitaation ja propagandan muutos liittyi samaan ilmiöön, joka kirjallisuudessa ja taiteessa

tunnetaan sosialistisena realismina (neuvostotaiteen virallinen tyylisuuntaus vuodesta 1934

lähtien) ja josta Karen Petrone on neuvostojuhlien ja -rituaalien yhteydessä puhunut ”onnen

kuvastona” (iconography of happiness).579 Samaan aikaan kun ilmapiiri yhteiskunnassa

kiristyi, olot muuttuivat kurjemmiksi ja ihmiset kärsivät puutetta, virallisella tasolla

todellisuus näytettiin mahdollisimman myönteisessä valossa, ihmiset iloisina ja onnellisina

neuvostoyhteiskunnan saavutuksista. Arkitodellisuuden rinnalle luotiin toinen todellisuus,

joka esitti asiat niin kuin ”niiden toivottiin olevan”. Selitykseksi tämän toivotun todellisuuden

tai fantasiamaailman luomiselle on esitetty vallan legitimoimista ja sen ylläpitämistä.580 Sitä

on pidetty myös yhteiskunnan henkisenä ilmapiirinä. Fitzpatrickin mukaan esimerkiksi

sosialistinen realismi oli enemmän kuin pelkkä taidesuuntaus. Se oli osa Stalinin ajan

mentaliteettia, joka perustui elämän ja todellisuuden näkemiselle ”niin kuin se tulisi

olemaan”, sen sijaan että elämä olisi otettu sellaisena kuin se oli.581

Myönteisen propagandan tehtävänä voidaan nähdä myös ”orwellilais-tyylinen” todellisuuden

muuttaminen. Ihmisten huomio pyrittiin kiinnittämään vallanpitäjien haluamiin asioihin,

toivottuun todellisuuteen, ja välttämään niitä, joista heidän ei haluttu puhuvan, ikään kuin

niitä ei olisi enää ollutkaan olemassa. Lehtien tuli kirjoittaa iloisesti ja näyttää iloisia ihmisiä,

577 Komsomolskaja Pravda 28.12.1932, 2, ”Potšemu sdany pozitsii?”.
578 Komsomolskaja Pravda 29.11.1932, 1, pääkirjoitus, ”Povyšit katšestvo junošeskoi i detskoi knigi”.
579 Lenoe 2004, 71, 76; Petrone 2000, 25.
580 Brooks 2000, 66–69; Petrone 2000, 203.
581 Fitzpatrick 1999, 9.
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koska elämän tuli näyttää iloiselta. Jos lehdissä sanottiin, että elämä oli parantunut ja että se

oli iloista, ja jos lännessä lehtien mukaan elettiin vielä huonommin, eivät asiat ehkä

voineetkaan olla niin huonosti kuin ihmisistä saattoi näyttää.

Neuvostovallan näkemys painetun sanan ja hyvän elämän välisestä yhteydestä käy hyvin ilmi

Komsomolskaja Pravdassa kesällä 1932 julkaistussa kirjoituksessa, joka käsitteli

neuvostokaunokirjallisuuden ongelmia ja kritisoi sen tapaa esittää vain kielteisiä hahmoja,

positiivisten, iloisten sankareiden sijaan. Kirjoittajan mukaan nuorisolla ei ollut oikeanlaisia

samastumiskohteita, mutta uudenlaisten sankareiden tuominen kirjallisuuteen muuttaisi

tilannetta. ”Tulemme nauramaan enemmän! Lyömme luokkavihollisen ja kaikki vanhan

maailman ’syntymämerkit’ nauraen. Kasvatamme nuorison terveellä huumorilla ja autamme

heitä jokapäiväisessä elämässä.”582

Komsomolskaja Pravdassa myönteinen todellisuuden esittäminen otti ensiaskeleitaan vuoden

1933 ensimmäisessä numerossa, jonka mukaan ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana

tehdyt uhraukset eivätkä ponnistelut olleet turhia. Merkkinä tästä suuresta saavutuksesta

lehden kannessa komeili onnistumistaan myhäilevä, iloinen työläinen hämmentyneiden

porvarien ympäröimänä. Kuva voittoisasta työläisestä oli viesti sosialismin rakentamisen

onnistumisesta, mutta se oli samalla myös osoitus uudentyyppisestä propagandasta, joka

kritiikin sijaan pyrki antamaan ihmisille myönteisiä kuvia iloisesta elämästä sosialismin

kehdossa.

582 Komsomolskaja Pravda 24.7.1932, 2, ”Sovetskuju satiru – na službu bolševistskomu vospitaniju”, brigada
’Koms. Pravdy’.
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Ensimmäinen viisivuotissuunnitelma täytetty!
Lähde: Komsomolskaja Pravda 1.1.1933, 1.
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6. IDEOLOGIAN VÄLITTÄJÄT JA AATTEEN ESIMERKIT

Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aika oli Neuvostoliiton historiassa merkittävä

murroskausi. Kulttuuri, maatalous ja teollisuus kokivat suuria muutoksia, joiden

toteuttamiseen Komsomol osallistui eturintamassa yhdessä kommunistisen puolueen kanssa.

Yksi Komsomolin toiminnan perusmetodeista oli agitaatio ja propaganda, joita tässä

tutkimuksessa on tarkasteltu. Komsomolin agitaatio- ja propagandatoiminta keskittyi

kampanjoillaan pääosin tukemaan puolueen viisivuotissuunnitelman toteuttamista ja seurasi

luonteeltaan neuvostopropagandan päälinjoja. Viisivuotiskauden alkupuolella agitaatio- ja

propagandatoiminnan lähtökohtana oli vaikuttaminen sekä myönteisellä että kielteisellä

propagandalla. Viisivuotiskauden loppupuolella kriittisestä propagandasta taas siirryttiin

vähitellen motivoimaan kansaa sosialismin rakentamiseen esittämällä todellisuutta iloisena ja

korostamalla yhteiskunnan saavutuksia kielteisten asioiden uutisoinnin sijaan.

Komsomolin agitaatio- ja propagandatoiminnassa ensimmäinen viisivuotiskausi alkoi

kulttuurivallankumouksella, vuosiin 1928–1931 ajoittuneella kampanjoinnilla, joka keskittyi

kansan sivistämiseen ja proletaarisen kulttuurin luomiseen. Kulttuurivallankumouksen

tehtävinä oli opettaa lukutaitoa ja agitoida uusien elämäntapojen puolesta. Se myös taisteli

bolševikkien näkökulmasta uuden yhteiskunnan luomisen esteitä, liiallista alkoholin käyttöä

ja uskontoa vastaan. Uuden ihmisen utopian näkökulmasta kulttuurivallankumous oli sen

perustan luomista.

Toinen suuri kampanja, johon Komsomol agitaatio- ja propagandatoiminnassaan keskittyi oli

kollektivisointi, jonka tähtäimessä oli maaseudun muuttaminen. Työ maaseudulla painottui

aluksi köyhien ja keskitalonpoikien innostamiseen kolhooseille siirtymiseen ja uusien

maatalousmenetelmien opetukseen. Maaseudun uudistamistyöhön kuului myös luokkasodan

lietsominen, mikä johti konflikteihin vihollisiksi leimattuja rikkaita talonpoikia eli kulakkeja

vastaan, ja lopulta kulakkien likvidointiin luokkana, joka riehui kiivaimmillaan vuosina 1929–

30. Taistelu vihollisia vastaan oli konkreettisen vainon ohella myös uuden ihmisen rajojen

määrittelyä. Viholliseksi leimaaminen osoitti, kuka hyväksyttiin uudeksi ihmiseksi, ja ketkä

taas olivat sen vihollisia.
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Vuosina 1929–31 neuvostoyhteiskunnan kiihtynyt teollistaminen nosti Komsomolin

agitaation ja propagandan keskiöön sosialistisen kilpailun ja iskurityöliikkeen. Nämä

neuvostoliittolaisen työkulttuurin uudet ilmiöt pyrkivät tehostamaan tuotantoa mobilisoimalla

työläisiä teollisuuden palvelukseen sekä motivoimalla heitä tiukempaan työtahtiin työn

normittamisella. Sekä sosialistisen kilpailun että iskurityöliikkeen periaatteena oli normien

ylittäneiden palkitseminen. Norminsa täyttämällä työläinen ansaitsi tavallisen palkkansa,

mutta ne ylittämällä hänellä oli mahdollisuus ylimääräisiin etuihin. Sosialistinen kilpailu ja

iskurityöliike määrittelivät tuotannon tehostamisen ohella, millainen oli hyvä työläinen.

Viisivuotiskauden loppupuolella vuosina 1930–1932 Komsomolin toiminnan suunta muuttui.

Enää se ei toiminut vain puolueen suunnitelmien täyttäjänä, vaan esille nousi Komsomolin

oman agitaatio- ja propagandatoiminnan sekä oman jäsenistön poliittis-ideologisen

koulutuksen kehittäminen. Kulttuurivallankumouksen ja kollektivisoinnin aikana ideologinen

propaganda oli jäänyt taka-alalle, mikä näkyi siinä, että Komsomolin agitaattorit ja

propagandistit olivat itse koulutuksen tarpeessa. Komsomolilaisten poliittinen kouluttaminen

merkitsi uuden ihmisen kannalta roolimallien luomista. Kansalle haluttiin antaa esimerkkejä

siitä, millainen uuden neuvostoihmisen tuli olla.

Kulttuurivallankumouksen valistavia kampanjoita lukuun ottamatta Komsomolin agitaation ja

propagandan teemat olivat puolueen suunnitelmiin pohjautuneita ja niitä tukemaan aloitettuja

toimia. Puolueen linjaukset ja ohjeistukset olivat kuintenkin niin yleisluontoisia, että

Komsomolilla oli mahdollisuus myös itse vaikuttaa oman agitaatio- ja propagandatoimintansa

käytännön toteutukseen.

Komsomolin tärkeimpiä välineitä agitaatiossa ja propagandan levittämisessä oli lehdistö,

jonka johtotähtenä toimi järjestön keskuskomitean äänenkannattaja Komsomolskaja Pravda.

Agitaation ja propagandan vastaanottajien perusteella Komsomolskaja Pravdan anti voidaan

jakaa kahteen osaan. Yhtäältä lehti antoi Komsomolin jäsenille ohjeita, määräyksiä ja

neuvoja, kuinka ja minkälaista agitaatiota ja propagandaa heidän tuli levittää. Toisaalta taas

lehti itse levitti artikkeleissaan ja jutuissaan omia arvojaan, asenteitaan ja tietoja, joita lehden

tekijät halusivat komsomolilaisten omaksuvan. Ohjeet propagandan levittämisestä julkaistiin

usein hyvin yksinkertaisessa muodossa joko opettavaisena artikkelina tai listana asioista, joita

komsomolilaisen oli suoritettava. Komsomolilaisille suunnattu propaganda taas oli piilotettu

teoreettisiin artikkeleihin, kertomuksiin ja lehden kuvitukseen.
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Muita tärkeitä kirjallisia agitaation ja propagandan välineitä olivat aikakauslehdet,

kaunokirjallisuus ja erilaiset pamfletit ja lentolehtiset. Kirjallisten välineiden ohella agitaatiota

ja propagandaa levitettiin suullisesti komsomolilaisten kampanjoissa, kulkueissa ja

mielenosoituksissa sekä työläisklubeilla, lukutuvissa ja punanurkissa järjestetyissä

tilaisuuksissa. Ihmisiin pyrittiin vaikuttamaan myös elokuvilla sekä joka puolelle ripustetuilla

iskulauseilla ja julisteilla. Kirjalliset keinot olivat tehokkaampia kaupungeissa, joissa luku- ja

kirjoitustaitoisten osuus oli maaseutua korkeampi. Talonpoikien keskuudessa taas visuaaliset

keinot nousivat etusijalle. Myös uudet välineet, kuten elokuva ja radio, olivat

komsomolilaisten kiinnostuksen kohteina. Ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana ne

jäivät käyttöasteeltaan kuitenkin vielä kirjallisten välineiden varjoon.

Pääpaino Komsomolin agitaatiossa ja propagandassa oli nuorison valistamisessa ja

kasvattamisessa. Tärkeitä kohteita olivat juuri Komsomolin jäseniksi hyväksytyt nuoret sekä

Komsomoliin kuulumattomat nuoret, joita vielä ensimmäisen viisivuotissuunnitelman aikana

oli enemmistö komsomolilaisten ikäluokasta. Viisivuotissuunnitelman loppua kohti

lähestyttäessä huomio kiinnittyi entistä enemmän Komsomolin oman jäsenistön

kasvattamiseen. Komsomolskaja Pravdan sivuilla ei säästelty kritiikkiä passiivisia järjestöjä

tai aatteellisesti tietämättömiä yksittäisiä jäseniä kohtaan. Omien joukkojen laaja

kritisoiminen oli kielteistä propagandaa, jolla pyrittiin tehostamaan jäsenten aktiivisuutta ja

tehtävien suorittamista. Kritiikille oli kuitenkin myös tarvetta, sillä jäsenistön sivistystaso ja

ideologinen tietämys ei ollut sillä tasolla, jota Komsomolin keskuskomitea ja puolue

edellyttivät. Nuorison ohella Komsomolin agitaatio ja propaganda kohdistuivat myös muihin

väestöryhmiin. Nuorison esimerkin toivottiin vaikuttavan aikuisen työläis- ja

talonpoikaisväestön tapoihin, käyttäytymiseen sekä asenteisiin sosialismin rakentamista

kohtaan.

Komsomolin toiminnassa agitaatiolla ja propagandalla oli hyvin keskeinen sija. Yhtään

kampanjaa tai projektia ei tehty sisällyttämättä siihen propagandistisia viestejä. Kun

järjestettiin klubi-ilta ei sen anti ollut koskaan puhtaasti viitteellinen. Komsomolilaisten

edellytettiin myös levittävän uusia elintapoja näyttämällä hyvää esimerkkiä arkielämässään.

Merkille pantavaa on myös se, etteivät agitaation ja propagandan levittämiseen osallistuneet

vain sitä varten koulutetut propagandistit ja agitaattorit, vaan lehtien palstoilla ja järjestöjen
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kiertokirjeissä kaikkia komsomolilaisia velvoitettiin osallistumaan aatteen levittämiseen ja

ihmisten valistamiseen.

Komsomolin agitaatio ja propaganda jakaantuivat kolmeen eri tyyppiin. Poliittisen

propagandan tai poliittisen koulutuksen tavoitteena oli marxismi-leninismin aatteen

levittäminen ja kaadereiden kouluttaminen. Arkipäivän propaganda ja agitaatio taas käsittivät

sellaisen propagandan, jotka keskittyivät elämäntapakysymyksiin, uuden ihmisen ja

yhteiskunnan utopioihin sekä työnteon tehostamiseen. Näiden lisäksi omana tyyppinään voi

pitää massa-agitaatiokampanjoita, joiden tavoitteena oli massamobilisaatio erilaisiin

yhteiskunnallisiin projekteihin, kuten kollektivisointiin tai teollistamiseen.

Uuden ihmisen ja uuden yhteiskunnan utopialle ensimmäisen viisivuotissuunnitelma oli

konkretisoitumisen aikaa. NEP-kauteen verrattuna keskustelut utopioista hiipuivat, mutta

samalla ne astuivat askeleen lähemmäs toteutumistaan. Abstrakteista ideaaleista ja

määritelmistä siirryttiin konkreettisiin uuden ihmisen kuviin. Uuden ihmisen idean

konkretisoitumista ilmensi hyvin sankareiden luominen. Uudet ihmiset näkyivät

sankaritarinoina ja sankareiden kuvina neuvostolehtien palstoilla, julisteissa ja elokuvissa.

Sankareita olivat ansioituneet iskurityöläiset, traktorin ratissa tehokkaasti työskennelleet

talonpojat tai vaikkapa omassa työssään hyvin menestynyt, arvostettu propagandisti.

Sankareiden vastapainoksi muotoutui uuden ihmisen vihollisten joukko. Bolševikkien

ideologian mukaisesti luonnollisia vihollisia olivat porvarit ja rikkaat talonpojat eli kulakit.

Näiden rinnalle syntyi kuitenkin uusia vihollisen määritelmiä. Esikuvien ohella propaganda

tarvitsi syntipukkeja ja syyllisiä, joiden niskaan epäonnistumiset voitiin kaataa. Syntipukeiksi

saatettiin nimetä kollektivisointia vastustaneet komsomolilaiset tai työhönsä liian

välinpitämättömästi suhtautuneet työläiset. Järjestelmä toimi niin, että ne, jotka eivät

varauksetta kannattaneet vallanpitäjien kantaa, olivat automaattisesti heitä vastaan. Uuden

ihmisen määrittelyssä viholliset toimivat ”toisena”, johon uutta ihmistä voitiin peilata ja jonka

avulla sallittua ja hyväksyttyä käyttäytymistä voitiin rajata ja kontrolloida.

Viholliskuvan tavoin myös uuden ihmisen kuva oli joustava. Vaikka uuden ihmisen ideaaliin

liitettiin tietyt peruspiirteet, saattoi määritelmä muuttua tarpeen vaatiessa erilaisia

tarkoitusperiä vastaavaksi. Utopioiden avulla perusteltiin uusien kampanjoiden tehtäviä ja

tavoitteita, ja ne esitettiin mahdollisiksi saavuttaa vain toimimalla annettujen ohjeiden
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mukaisesti. Esimerkiksi kollektivisoinnin yhteydessä komsomolilaisia houkuteltiin

maaseudulle vetoamalla siihen, että ne, jotka osallistuivat kollektivisointiin olisivat uusia

ihmisiä. Kuvien ja käsitteiden tasolla uusi ihminen ja uusi yhteiskunta olivat siis agitaation ja

propagandan keinoja, eivät ainoastaan niiden päämääriä.

Yleisen uuden ihmisen kuvan ohella Komsomolin agitaatiossa ja propagandassa määriteltiin

ja luotiin kuvaa myös Komsomolista ja komsomolilaisista itsestään. Ensimmäisen

viisivuotissuunnitelman aikana Komsomol vakiinnutti paikkansa puolueen apulaisena ja

synnytti samalla komsomolilaisuuden, esimerkillisen neuvostonuoren imagon, joka asetettiin

jokaisen neuvostonuoren päämääräksi.

Joukkojen mobilisoinnin ja motivoinnin lisäksi Komsomolin agitaatio ja propaganda olivat

osaltaan myös luomassa uutta, bolševistista tai stalinistista kulttuuria. Julisteet, lehtien

kuvitukset, elokuvat ja taide rakensivat uutta visuaalista järjestystä. Uskonnollisia juhlapyhiä

korvaamaan synnytetyt sosialistiset juhlat yhdessä kulkueiden, marssien ja mielenosoitusten

kanssa muodostivat uuden kulttuurin rituaalisen perinteen. Agitaatio ja propaganda vaikuttivat

myös kieleen ja kirjallisuuteen, joissa luotiin käsitteitä uusille ilmiöille, kuten iskuriliikkeelle,

ja nimettiin tuttuja asioita uudelleen vallanpitäjien maailmakuvan mukaisiksi. Kielen

muuttamisella ei välttämättä kyetty kokonaan muuttamaan ihmisten ajattelutapaa. Kielen

muuttaminen tuotti kuitenkin virallisen puhetavan, joka jäi elämään. Tämä uusi puhetapa, tai

Brooksin termiä lainaten ”performatiivinen kulttuuri” oli väylä yhteiskunnan etuoikeutetuille

paikoille ja tie selviytymiseen totalitaristisen yhteiskunnan kiemuroissa. Agitaatiolla ja

propagandalla luotiin siis kertomus siitä, mistä uudessa yhteiskunnassa oli kysymys, millä

tavalla ihmisten tuli siinä toimia, ketkä siihen kuuluivat ja ketkä olivat sen vihollisia.

Neuvostoyhteiskuntaa on usein pidetty pakkoyhteiskuntana, jossa vain vallanpitäjillä oli

mahdollisuus vaikuttaa asioiden kulkuun. Uuden kulttuurin syntymiseen eivät kuitenkaan

vaikuttaneet vain komsomolilaiset vallanpitäjien edustajina, vaan myös agitaation ja

propagandan vastaanottajilla ja ympäröivällä sosiaalisella maailmalla oli osansa

lopputuloksessa. Wendy Griswoldin kulttuuriteoriaan viitaten Komsomolin agitaation ja

propagandan voidaan siis sanoa olleen vuorovaikutusta kulttuuritimantin eri tekijöiden välillä.

Totalitaristisen yhteiskunnan luonteella oli kuitenkin omat vaikutuksensa kulttuurin

luomisessa, joita ei sovi unohtaa. Vaikka vallanpitäjät komsomolilaiset mukaan lukien eivät
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olleet ainoita kulttuurin tekijöitä, oli heidän asemansa silti painokkain jo silläkin perusteella,

ettei uutta kulttuuria voinut syntyä ilman heidän hyväksyntäänsä. Kulttuuria luodessaan he

joutuivat kuitenkin ottamaan huomioon myös vastaanottajien ja kohteiden lähtökohdat ja

toiminnan, samoin kuin olemassa olevan todellisuuden. Kulttuurin luominen agitaatiolla ja

propagandalla ei siis ollut yksisuuntaista pakottamista uuteen kulttuuriin, vaan bolševistinen

tai stalinistinen kulttuuri syntyi vuorovaikutuksessa.

Komsomolin kehittyminen järjestönä ja sen identiteetin muovautuminen ensimmäisen

viisivuotiskauden aikana olivat tärkeitä vaiheita stalinistisen kulttuurin syntymiselle ja

myöhemmälle Stalinin ajalle. Komsomolin muuntuminen työläisnuorison etujen ajajasta

malliksi kunnon neuvostonuoren määrittämiselle teki siitä merkittävän instituution. Ennen

kaikkea kuitenkin Komsomolin osallistuminen sosialismin rakentamiseen ja onnistuminen

siinä nosti sen arvostettuun asemaan yhteiskunnassa. Uuden maailman lähettiläinä

komsomolilaiset olivat vallanpitäjien luoman uuden maailman malliesimerkkejä ja pyrkivät

aatetta ja ideologiaa levittämällä muuttamaan neuvostomaan vanhasta takapajuisuuden ja

sivistymättömyyden alhosta uudeksi, moderniksi – ja ennen kaikkea paremmaksi

yhteiskunnaksi.
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Työssä käytetyt lyhenteet ja termit

Agitprop Agitaatio ja propaganda
Agropropaganda Maatalouteen liittyvä propaganda
Agropunkt Maatalouden neuvontapiste
Babtomol Baptistinen nuorisojärjestö
Dekulakisaatio Politiikkaa, joka tähtäsi varakkaiden talonpoikien eli kulakkien

tuhoamiseen luokkana
GIZ Valtiollinen kustannusliike
Hristomol Kristillinen nuorisojärjestö
Izogiz Valtion visuaalisten taiteiden kustantamo
Kevyt ratsuväki Komsomolin tarkastus- ja kontrolli ryhmä
KIM Kommunistinen nuorisointernationaali
KK Kontrollikomitea
Kolhoosi Kollektiivitila
Komsomol Kommunistinen nuorisoliitto
Koms.pravda Komsomolskaja Pravda
Kultestafeta Kulttuuriretki
Kultpohod Kulttuurikampanja
Kulakki Varakas talonpoika
Likbez Lukutaidottomuuden kitkeminen
Likpunkt Lukutaitokoulu
MjuD Kansainvälinen nuorison päivä
MTS Traktoriasema
Narkompros Valistusasiain kansankomissariaatti (Koulutus- ja

sivistysministeriö)
NEP Uuden talouspolitiikan kausi 1921-1928
Oblast Alue, aluehallinnon yksikkö
ODN Alas lukutaidottomuus -järjestö
Okrug Piirikunta, hallinnollinen yksikkö oblastin ja raionin välillä,

muutama raion muodosti piirikunnan
Politminimum Poliittisen teorian vähimmäisoppimäärä
Politškola Poliittinen koulu
Prikatiiri Prikaatin johtaja
Rabfak ”Työläisten tiekunta”, työläisiä korkeakouluihin valmistanut

oppilaitos
Raion Piiri, aluehallinnollinen yksikkö
Tehnikum Teknillinen oppilaitos
Tov. Toveri
TsK Keskuskomitea
TsKK Komsomolin keskuskomitea
Udarnikki Iskurityöläinen
VLKSM Ks. Komsomol
VKP(b) Yleisliittolainen kommunistinen puolue (bolševikit)
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Liite 1.
Komsomolin jäsenmäärän kehitys 1918-1933

Vuosi Jäsenmäärä

1918 22 100

1919 96 096

1920 400 000

1921 250 000

1922 200 000

1923 400 000

1924 840 000

1925 1 503 000

1926 1 750 000

1927 1 055 000

1928 1 960 000

1929 2 317 358

1930 2 897 000

1931 3 000 000

1932 -

1933 4 547 186

Lähteet: Fisher 1959, liite B, 409; Great Soviet Encyclopedia 1983, 239; Avtorkhanov 1959,

10–11, 14, 17.
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Liite 2.
Komsomolin järjestörakenne

Lähteet: Iljinski&Miljutenko 1980, 74–75; Venäjän kommunistisen nuorisoliiton ohjelma ja

säännöt 1921, 20.

Edustajakokous
(päättävä elin)

Keskuskomitea
(toimeenpaneva

elin)

Piirin/alueen
edustajakokous
(piiri/aluetason
päättävä elin)

Kaupunki/kaupunginosa
konferenssi (päättävä elin

kaupungeissa tai
kaupungin osissa)

Solut tehtaissa, kollektiivitiloilla, korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa

Piiri/aluekomitea
(piiri/aluetason

toimeenpaneva elin)

Aluekomitea

(kaupungin tai

kaupunginosan

toimeenpaneva elin)


