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Puolakkalaisuuden 
”esihistoriaa” 

KUVA: Filosofinen kävelyretki Kuhmoisten kesäleirillä. Maalaus Inari Heinonen, 1980.  

Puolakkalaisuuden 
”esihistoriaa” 

Tähän numeroon on koottu 

artikkeleita Matti Puolakan elämäntyön 

varhaisvaiheista, 1970-luvun alusta 

1980-luvun loppuun. Artikkelit on myös 

julkaistu sivustollamme humanpath.net/

taustaa. 
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Uusi  historia –tiedote ilmestyy silloin tällöin. Yhdistyksellämme ei yksittäisiin poliittisiin 

kysymyksiin välttämättä ole yhteistä, virallista kantaa. Esitetyt mielipiteet ovat siis kirjoitta-

jien omia.  Tässä numerossa olevat artikkelit on aikaisemmin julkaistu sivustollamme 

(humanpath.net/taustaa). Niiden toimittamiseen ovat osallistuneet Heli Santavuori, Pertti 

Koskela ja Pia Länsiman sekä muita yhdistyksen jäseniä. 

humanpath.net | newhistory.fi| facebook.com/uusihistoria  

MLR ja Itu: sensuroitua  
suomettuneessa Suomessa 

MLR 1970-luvulla ja Vaihtoehtoliike Itu 80-

luvulla olivat ainoat, jotka kertoivat totuuden 

suomettumisesta. Niille kuuluu kunniapaikka Suo-

men lähihistoriassa. Ne olivat länsimaissa viisain, 

uudistumiskykyisin ja keskustelu-kult-tuu-riltaan 

demokraattisin nuorisoliike. 

Ei mitään poliittista liikettä tai filosofista 

ajattelijaa ole sotien jälkeisessä Suomessa par-

jattu niin törkeästi kuin 70-luvun MLR:ää, 80-

luvun Itua ja 90-luvun Saarenmaaprojektia ja 

Matti Puolakkaa. 

Sanaa ”maolainen” emme itse käyttäneet 

edes 1970-luvulla. Se on leimakirves, jota käy-

tettiin – ja vieläkin käytetään, jotta asiallinen, en-

nakkoluuloton ja vapaa keskustelu Suomen lähi-

historiasta ja Matti Puolakan filosofisesta elämän-

työstä voitaisiin estää. Se ei enää tule onnistu-

maan – aika on toinen. 

Jokaisen maan elin

kelpoisuus, elinvoima, 

henkinen vireys ja uudistumis

kyky riippuu siitä millä tavalla 

ja missä määrin tuon maan si

sällä keskustellaan kyseisen 

maan lähihistoriasta. – Tuo on 

poliittisen testamenttini eetti

nen ydin. 
 

Matti Puolakka, 5.10.2018  

• MLR ja Itu toisinajattelijoina suomettu-

neessa Suomessa 

• Rehellinen keskustelukulttuuri 

• Varhaisvaiheet 

• Uuden teorian ensimmäiset herätteet 

MLR:n toiminnasta 

• Idun ohjelma: viisainta aikakauden mur-

roksessa 

• Idun toiminnasta 

• Marxilaisen filosofian systemaattinen kri-

tiikki 

• Irti marxismin raameista—

puolakkalaisuuden perusta syntyy 

• Neuvostoliitto– ja suomettumistutkimus 1970– 

ja 80-luvuilla 

• Itesnäinen ja kriittinen suhde Kiinaan 

• Kommentteja elokuvaan ”Pieni punainen” 

• M-l-liikkeiden varhaisvaiheet ja Ruotsin hihhuli-

rebellit 

• Maon filosofian arviointia 

Sisällys 

https://humanpath.net
https://newhistory.fi
https://www.facebook.com/uusihistoria


3 

 

Matti Puolakan filosofinen näkemys ei mahdu 

oikeisto-vasemmistojaon piiriin. Se on ihmis

kunnan yhtenäistymisen aikakauden filosofi

aa. 

Taustamme on 1960- ja 70-lukujen radi

kaalissa nuorisoliikkeessä. 

Matin filosofian kehitys on kaikissa vai

heissaan perustunut ystäväpiirimme keskuste

luihin ja käytännön kokemuksiin: yrityksiin, 

epäonnistumisiin ja uusiin yrityksiin. 

Teoria kantaa oikeutetusti Matin nimeä, 

koska sen kaikki ajatukset ovat häneltä peräi

sin. Matti tapasi kuitenkin sanoa, että teoria 

on toisaalta myös ”meidän teoria”, tarkoitta

en että ilman yhteisiä yrityksiämme ja ystävä

piirissämme vallinnutta henkeä se ei olisi voi

nut syntyä. 

Uuden teorian perustukset luotiin kahden 

vuosikymmenen aikana, alkaen 1970-luvun 

alusta. 1980-luvun loppuun mennessä Matti 

oli murtanut marxismin raamit, kumonnut sen 

systeeminä ja hylännyt marxilaisen suuren 

kertomuksen sekä siihen sisältyvän sosialis

min ja kommunismin näköalan. 

Näitä kahta vuosikymmentä voidaan siis 

kutsua puolakkalaisuuden esihistoriaksi. Esit

telemme sitä tässä rinnan MLR:n ja Idun tär

keimpien vaiheiden kanssa, sillä tuona aikana 

käytännön toiminta ja teorian kehitys kietou

tuvat tiiviisti yhteen. 

 

MLR (1973-77) ja Vaihtoehtoliike Itu (1979-89) 

MLR (marxilais-leniniläiset ryhmät) ja Vaihtoehtoliike Itu ovat tärkein, kunniakkain, vääristel

lyin ja vaietuin luku Suomen lähihistoriaa. Ne olivat länsimaisen nuorisoradikalismin vilpittö

mimmät ja viisaimmat edustajat. Ero muihin liikkeisiin nähden oli laadullinen. Tätä väitämme 

analyyttisin perustein. 

Seuraavassa tärkeimmät tosiasiat MLR:stä ja Idusta ja siitä miten uusi teoria alkoi niiden 

sisällä syntyä. 

Miksi esihistoriaa? 

Uusi historia –yhdistyksen ohjelmapamfletti: 

Ihmiskunta ensin!  

Kohti eettistä sivilisaatiota 

Saatavilla kaikista nettikirjakaupoista (ovh 8 e). 

Ohjelman voi lukea myös ilmaiseksi sivustoltamme 

humanpath.net 

https://humanpath.net
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MLR ja Itu toisinajattelijoina 
suomettuneessa Suomessa 

Yhdistyksemme perustajajäsenten kulkemaa tietä 

on mahdollista ymmärtää vain suomettumisen 

taustaa vasten. 

MLR ja Itu olivat ainoat varsinaiset toisin-

ajattelijat omana aikanaan 1970- ja 1980-lukujen 

Suomessa. Puolustimme johdonmukaisesti Suo-

men itsenäisyyttä ja arvostelimme rohkeasti, vii-

saasti ja systemaattisesti suomettumista eli Neu-

vostoliiton Suomeen kohdistuvaa painostusta ja 

periaatteetonta myöntyväisyyttä sen edessä. 

Olosuhteemme olivat vaikeammat kuin toisin-

ajattelijoilla missään muussa länsimaassa tuona 

aikana sitten USA:n mccarthyismin 1950-luvulla. 

Johdanto 
Kollektiivinen itsepetos, institutionalisoitunut 

irrationalismi ja valtiollinen vale vallitsivat. Ne 

ulottuivat eri tavoin maan poliittiseen johtoon, 

puolueisiin, virkamieskuntaan, talouselämään, 

mediaan, yliopistoihin ja jopa koululaitokseen 

saakka. 

Suomen poliittisen johdon ansioksi on sa-

nottava, että samaan aikaan Suomesta raken-

nettiin pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Kehitys 

oli siis hyvin ristiriitaista. 

MLR ja Itu joutuivat demokraattisen maan 

oloissa poikkeuksellisen raa’an mielipidevainon 

kohteeksi. Nykyään on vaikea käsittää, kuinka 

vaikeaa suomettuneessa yhteiskunnallisessa il-

mapiirissä oli säilyttää uskallus ajatella itsenäises-

ti – tietäen, että suomettuneesta liturgiasta poik-

Vuonna 1990 paljastettiin Haka-

niemenrannassa Moskovan kau-

pungin lahja Helsingille - Maail-

man rauha-patsas. KUVA: Oleg 

Kirjuhin, Wikimedia Commmons.  

Pertti Koskela, 14.2.2019 
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keavien näkemysten esittäminen johti mielipide-

vainoon, parjaamiseen ja eristämiseen. 

Suomi on edelleen ainoa Neuvostoliiton vaiku-

tusvallan alla ollut maa, jossa tuon ajan todellis-

ten toisinajattelijoiden kunniaa ei ole palautettu. 

”Suomettunut” suhtautuminen jatkuu: jos Matti 

Puolakka henkilönä tai hänen johtamansa liikkeet 

ylipäänsä mainitaan julkisuudessa, niin pelkästään 

parjaavassa sävyssä. 

Suomettuminen ja 

suomettaminen 

Neuvostoliiton taloudellisen, poliittisen ja soti-

laallisen painostuksen vuoksi poliittinen johto 

Suomessa joutui 50-luvulta lähtien vaikeampaan 

asemaan kuin missään muussa länsimaassa. 

Tasavallan presidentti Urho Kekkosen johdolla 

poliittinen johto omaksui myöntyväisyyslinjan: 

Neuvostoliitto sai oikeuden osallistua tärkeimpiin 

poliittisiin henkilövalintoihin ja keskeiseen poliitti-

seen päätöksentekoon Suomessa. Asioista pää-

tettiin käytännössä yhdessä KGB:n paikallisten 

edustajien, ”kotiryssien” kanssa. – Suomi suo-

mettui. 

Julkisesti Suomi mainosti maiden suhteita esi-

merkillisiksi, pyrki vesittämään Neuvostoliiton 

ulkopolitiikan arvostelua kansainvälisillä fooru-

meilla ja tuki Neuvostoliiton ”rauhanpolitiikkaa” – 

joka oli käytännössä hyökkäyssodan valmistelua 

Euroopassa. Siten Suomi tosiasiassa tuki politiik-

kaa, joka lisäsi sodan – ja Neuvostoliiton sodan-

valmistelujen osana Suomen miehittämisen – 

vaaraa. 

Kauppasuhteet Neuvostoliiton kanssa muo-

dostuivat Suomen taloudelle pääsääntöisesti 

edullisiksi. – Suomi sai maksun palveluksistaan 

neuvostojohdolle. 

Kekkonen toimi subjektiivisesti isänmaan etua 

ajatellen. Moni muu ajoi laajentumishaluisen vie-

raan vallan etuja Suomessa häikäilemättä omaa 

uraansa edistääkseen. Nekin, jotka kenties vas-

tustivat suomettumisen törkeimpiä ilmenemis-

muotoja, mukautuivat siihen, omaksi edukseen. – 

Maan poliittinen ja virkamieseliitti nosti itsensä 

käytännössä lain yläpuolelle ulkopoliittisiin syihin 

vedoten. Se oli suomettamista: Suomi suometti 

itsensä. 

Seurauksena oli poliittinen kulttuuri, jossa val-

litsi itsesensuuri, kollektiivinen itsepetos. Neuvos-

toliiton ajama totalitaristinen ideologia ja dema-

goginen väittelykulttuuri saivat hallitsevan ase-

man Suomen yhteiskunnallisessa ja kulttuurielä-

mässä. Suomesta tuli 1970-luvulla brezhneviläi-

syyden henkinen siirtomaa. 

Vain ihmisellä on historia—otteita 

Matti Puolakan tekstiarkistosta  

Pelastuuko Euroopan unioni? - Tutkiel-

ma EU:n systeemikriisistä ja Viron jäse-

nyysneuvotteluista 

Pintani alla on kohtauspaikkamme. 

Päivi Kaunelan runoja.  

Saatavilla kaikista nettikirjakaupoista. 

Uusi historia –julkaisuja 

MLR, Itu ja suomettuminen 

Vain MLR ja Itu puolustivat johdonmukaisesti sa-

nanvapautta Suomessa. Me vaadimme avointa 

keskustelua Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden 

luonteesta ja vastustimme yrityksiä rajoittaa sa-

nanvapautta ulkopoliittisiin syihin vedoten. – Tuo 

oli olennaisinta suomettumisen vastustamisessa. 

J.K. Paasikivi kirjoitti syksyllä 1946, kuinka kansa-

kunnan kohtalonkysymyksistä valehteleminen 

tuhoaa ”kansan sielun”, mikä ”merkitsee kansalle 

kuolemaa”. [1] 

https://humanpath.net/ajatuksia-ihmisesta-ihmiselta-joka-maaritteli-ihmisen/
https://humanpath.net/pelastuuko-euroopan-unioni-kirjauutuus/
https://humanpath.net/uusi-runokirja-ilmestynyt/
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MLR ja Itu puolustivat johdonmukaisesti Suo-

men itsemääräämisoikeutta ja vastustivat julki-

suudessa vieraiden valtojen sekaantumista Suo-

men sisäisiin asioihin. Vastustimme yrityksiä kiel-

tää Suomen puolueettomuusasema ja tulkita 

Suomen ja Neuvostoliiton YYA-sopimus sotilas-

liittosopimukseksi. 

Suomessa vain MLR:n ja Idun piirissä organi-

soitiin opinto- ja tutkimus- ja julkaisutoimintaa ja 

julkista keskustelua suomettumisesta, neuvosto-

yhteiskunnan luonteesta ja Neuvostoliiton impe-

rialistisesta ulkopolitiikasta. 

Me ymmärsimme toki hyvin Suomen vaikean 

geopoliittisen aseman ja kannatimme joustavaa 

diplomatiaa suhteessa Neuvostoliittoon. Mutta 

vastustimme salaista ulkopolitiikkaa, epädemo-

kraattista ulkopoliittista päätöksentekoa, ja niitä 

laittomuuksia, jotka se mahdollisti. 

Mekin olimme liian sinisilmäisiä: erityisesti 

suomettaminen meni paljon pitemmälle kuin 

osasimme kuvitellakaan. Suomettamisen huippu 

oli Kekkosen sairauden salaaminen 1970-luvun 

puolivälistä lähtien. Kekkosen luottomiehiin aikai-

semmin kuulunut diplomaatti Max Jakobson tote-

si 1990-luvun alussa, että Kekkosen presidentti-

kauden viimeisinä vuosina presidentin valtaa 

käyttivät tosiasiassa muut. (2) Siinä määrin kuin 

noin tapahtui, kyseessä oli jonkinlainen hiipivä 

vallankaappaus. – Esimerkiksi tuon tosiasian kä-

sittely puuttui MLR:n ja Idun aineistosta. 

Puutteistaan huolimatta julkaisemamme ai-

neisto oli ainoaa tuona aikana julkaistua tieteel-

listä, pääosin historiallisesti kestävää tutkimusta 

suomettumisesta ja Neuvostoliitosta. Se oli suuri 

eettis-intellektuaalinen suoritus, jonka saavutim-

me hyvin vaikeissa oloissa. 

Toisinajattelun tukahduttaminen 

suomettuneessa Suomessa 

Tshekkoslovakian miehityksen jälkeen vuonna 

1968 Suomessa alkoi kehitys, joka teki kriittisen 

julkisen keskustelun Neuvostoliiton luonteesta ja 

Suomen ulkopolitiikasta hyvin nopeasti lähes 

mahdottomaksi. 

Minkäänlainen urakehitys politiikan tai yleen-

sä yhteiskunnallisen ja kulttuurielämän alalla ei 

ollut mahdollista niille, jotka esittivät kritiikkiä 

Neuvostoliiton järjestelmää tai Suomen idänpoli-

tiikkaa kohtaan. 

Myös akateeminen ura oli suljettu: oli täysin 

mahdotonta, että missään yliopistollisissa akatee-

misissa tutkimuslaitoksissa olisi voinut tehdä tut-

kimusta suomettumisesta tai Neuvostoliitosta. 

Lehdistössä ja Yleisradiossa (joka oli ainoa ra-

diokanava) oli mahdotonta saada läpi kriittisiä 

puheenvuoroja suomettumisesta tai Neuvostolii-

tosta. Koko yhteiskunnan läpäisi näkemys, että 

Suomessa ei saa esittää ”neuvostovastaisia” mie-

lipiteitä – ja neuvostojohto määritteli sanan sisäl-

lön ja siten sananvapauden rajat Suomessa. 

”Neuvostovastaisuudesta” tuli leima, jota kokoo-

muslaisetkin pyrkivät välttämään. Monet kunnos-

tautuivat tekemällä ”kotiryssilleen” Neuvostolii-

ton suurlähetystössä ilmiantoja 

”neuvostovastaisuudesta” Suomessa. 

Eduskunnassa joukko vasemmistolaisia kan-

sanedustajia ajoi 1970-luvulla ns. rauhanlakia, 

joka käytännössä olisi kriminalisoinut Neuvostolii-

ton arvostelun. Koska MLR oli ainoa, jonka piiris-

sä tuolloin tehtiin ja julkaistiin kriittistä Neuvosto-

liitto-tutkimusta, lakiehdotuksen tarkoitus oli 

kieltää meidän tutkimus- ja julkaisutoimintamme. 

– Jo se, että tuollaista sensuurilakia saatettiin 

vuosia ajaa demokraattisen länsimaan parlamen-

tissa, kuvaa Suomen irrationaalista ilmapiiriä. 

”Rauhanlakia” ei säädetty. Tuollaisen lain pe-

rustalla käynnistetyt oikeudenkäynnit olisivat 

herättäneet kiusallista huomiota länsimaissa. Itse 

asiassa suomettuneessa Suomessa toisinajatteli-

jat kyettiin eristämään muilla keinoin paljon te-

 

1970-luvulla piti tehdä 

vallankumousta; kaikki 

meni muuten hyvin, paitsi että 

toimimme väärällä vuosisadal

la, tai ainakin väärällä puolel

la maapalloa.  

- Matti Puolakka 

https://humanpath.net/suomettuminen-ja-suomettaminen/#v1
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Taistolaiset mielipidevainon 

keihäänkärkenä 

hokkaammin kuin tuollaisen lain avulla olisi ollut 

mahdollista. 

Suomessa etsivästä nuorison valtavirta meni 

1970-luvun alussa ns. taistolaiseen liikkeeseen eli 

Suomen kommunistisen puolueen (SKP) vähem-

mistöön, joka ajoi Neuvostoliiton etuja sokeasti ja 

keinoja kaihtamatta. Ilmiö oli täysin poikkeukselli-

sen läntisen Euroopan vasemmistossa. 

Taistolaiset sekä puolivirallisen aseman saa-

nut, Moskovan ohjauksessa toiminut Suomen 

rauhanpuolustajat -järjestö toimivat keihäänkär-

kenä MLR:n leimaamisessa, eristämisessä ja mie-

lipidevainossa. 

Taistolaisten julkaisuissa meidän kantojamme 

vääristeltiin räikeästi. Vastineitamme ei julkaistu, 

puheenvuorojen käyttäminen heidän julkisissa 

tilaisuuksissaan kiellettiin ja lehtien myynti ja len-

tolehtisten jako estettiin varsin brutaaleinkin kei-

noin. He kieltäytyivät tulemasta alustamaan mei-

dän tilaisuuksiimme. Taistolaiset käynnistivät 

1970-luvun alussa kampanjan, jossa kehotettiin 

olemaan tutustumatta meidän aineistoomme: 

”Toverit, torjukaa maolaiset!” 

Taistolaiset löivät meihin ”neuvostovastaisen 

leiman” – leimaaminen sai suorastaan rasistisia 

piirteitä. Se eristi tehokkaasti MLR:n jäsenet ja 

sympatisoijat henkilökohtaisesti kaikesta suoma-

laisesta hengenelämästä ja siihen liittyvästä sosi-

aalisesta kanssakäymisestä esimerkiksi kulttuuri-

väen tilaisuuksissa ja heidän suosimissaan ravin-

toloissa. Tämä aiheutti monille vaikeuksia henki-

lösuhteissa – tuttavapiirissä, perheessä, työpai-

koilla. 

Taistolaisella liikkeellä oli Moskovan tuki, jo-

ten sen yhteiskunnallinen painoarvo oli sen muo-

dollista kokoa ja kannatusta huomattavasti suu-

rempi. Lisäksi taistolaisilla oli todelliset edistyk-

selliset ansionsa, mm. sisällissotaa ja jatkosodan 

syntyä koskevan Suomen historian virallisen val-

heen paljastajina, USA:n imperialismin vastustaji-

na, työtätekevien palkankorotusten puolustajina 

jne. 

Albert Einsteinin mukaan ”maailmaa eivät tu-

hoa ne, jotka tekevät pahaa, vaan ne, jotka katse-

levat heitä tekemättä mitään.”  – Juuri sellainen 

oli ei-taistolaisten yhteiskunnallisten ja kulttuuri-

piirien suhtautuminen taistolaisten toimeenpane-

maan MLR:n ja Idun teilaamiseen, eristämiseen ja 

vainoon. (Sama päti tietysti taistolaisen liikkeen 

sisälläkin: sielläkin oli ”likaisen työn tekijöitä”, 

joiden toimia kaikki eivät kannattaneet, mutta 

joita kukaan ei uskaltanut ääneen arvostella.) 

Meidän sananvapautemme puolustaminen olisi 

tuonut ”neuvostovastaisen” leiman – siksi jäim-

me totaalisesti yksin. 

Sitä paitsi taistolaisten toiminnalla meitä vas-

taan oli valtiovallan hiljainen hyväksyminen. SKP 

yleensä ja taistolaiset erityisesti saivat Moskovas-

ta (laitonta) taloudellista tukea, jota käytettiin 

mm. meidän vastaiseen propagandan rahoittami-

seen. Supo salli sen. Supo salli myös taistolaisten 

organisoida KGB:n toimeksiannosta meidän toi-

mintamme vakoilua. 

Jukka Tarkka kirjoitti kolumnissaan,(4) että jos 

joku arvosteli (taistolaisten johtamaa) 

”rauhanliikettä” 1970-luvulla, hän teki sosiaalisen 

itsemurhan. Tuo on tietysti totta ja kuvaa hyvin 

yhtä puolta asiassa: sosiaalisen itsemurhan tekijä 

tietää, miten sosiaalinen ympäristö reagoi hänen 

tekemisiinsä. Mutta se unohtaa toisen, olennai-

semman puolen: sosiaalinen itsemurha on samal-

la sosiaalinen murha. 

Me teimme tietoisen valinnan – olisi ollut 

eettis-älyllisen itsemurha, jos emme olisi arvos-

telleet Neuvostoliiton laajentumispyrkimyksiä ja 

niitä tukevaa ”rauhanliikettä”. 

Neuvostoliitto romahti  

– suomettaminen jatkuu uudessa 

muodossa 

Meille oli yllätys, että emme Neuvostoliiton ro-

mahduksen jälkeen saaneet minkäänlaista julkis-

ta tai puolijulkista tunnustusta siitä, että puolus-

timme kansallista etua henkilökohtaisista uh-

rauksista piittaamatta. Eikä edes siitä, että Idun 

aineistossa lukuisia kertoja ennustettiin Neuvos-

toliiton romahdus lähes vuoden tarkkuudella ja 

https://humanpath.net/suomettuminen-ja-suomettaminen/#v1
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analyyttisin perustein. Taistolaisissa, vihreissä ja 

yleensä vaihtoehtoliikkeissä tämä tiedettiin – silti 

yleiseksi hokemaksi tuli, että Neuvostoliiton ro-

mahdus tuli ”kaikille yllätyksenä”. 

Tuo oli ja on kansallinen häpeä. Näin kävi, 

vaikka Neuvostoliiton muodostama ulkoinen uh-

ka oli poistunut. Se osoittaa, että suomettumises-

sa oli olennaista suomettaminen – opportunisti-

nen oman edun tavoittelu, ei kansallisen edun 

ajaminen myöntyväisyyspolitiikan avulla. 

Vaikka siis keskustelukulttuurissa tapahtui po-

sitiivista kehitystä Neuvostoliiton romahduksen 

jälkeen, ei suhteessa MLR:n ja Idun rooliin suo-

mettumisen vastustajina tapahtunut olennaista 

muutosta. 

Tullessaan politiikkaan 1980-luvun alussa vih-

reät pyrkivät olemaan vaihtoehto perinteiselle 

politikoinnille. He toivat esiin uusia näkökulmia, 

vihreitä arvoja ja ympäristönsuojelun näkökul-

maa. Mutta he osoittautuivat pian samanlaiseksi 

puolueeksi kuin muutkin. He pidättäytyivät Neu-

vostoliiton arvostelusta. He eivät arvostelleet 

Suomen suomettunutta poliittista kulttuuria ei-

vätkä ”toisinajattelijoiden” vainoa Suomessa. 

Loppujen lopuksi heidän piirissään MLR ja Itu ko-

ettiin vihollisiksi – osoittihan pelkkä olemassa-

olomme, että tärkeimmissä yhteiskunnallisissa 

kysymyksissä he olivat mukana kollektiivisessa 

itsepetoksessa. 

Mielipidevainoa 1990-luvulla ja Vihreiden roo-

lia siinä tullaan käsittelemään myöhemmin.  

Totuuskomissio? 

Max Jakobson totesi keväällä 2004, runsaat 10 

vuotta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, että 

”Suomi yhä on ainoita Neuvostoliiton vaikutuspii-

rin maita, joissa itsekriittinen keskustelu ei ole 

ehtinyt alkua pitemmälle”. Hänen mukaansa se ei 

ole helppoa kaikille poliitikoille. ”Totuus tulee 

silloin pinnalle. Nähdään, kuinka pitkälle jotkut 

todella olivat valmiit menemään.” [3] 

Perimmäistä totuutta suomettumisesta ei siis 

ole vielä sanottu eikä sen pahimpia piirteitä ole 

käsitelty julkisuudessa lainkaan. 

Kysymys ei ole vain yksittäisen historiallisen 

ajanjakson arvioinnista. 

Voidaan väittää, että brezhneviläinen tapa 

hallita kollektiivisen itsepetoksen ja itsesensuurin 

avulla oli tehokkaampi sorron ja sensuurin muoto 

kuin tsaristisen Venäjän avoin sorto ja sensuuri 

1900-luvun vaihteen Suomessa. Ainakin vastarin-

ta tsaristista sortoa vastaan oli laajempaa, sorron 

luonne ymmärrettiin paremmin eikä vastarinnan 

ydinjoukko jäänyt samalla tavalla yksin. 

Suomettuminen oli esimerkki itsesensuurin ja 

kollektiivinen itsepetoksen voimasta – ja perintei-

sen edustuksellisen demokratian haavoittuvuu-

desta. Demokraattisessa ja korruptoitumattomas-

sa maassa saattoivat ”maan tavaksi” muodostua 

toimintatavat, jotka rikkoivat lakeja, jopa perus-

tuslakia, rajoittivat käytännössä vaalien vapautta 

ja loukkasivat sananvapautta ja ihmisoikeuksia. 

Se merkitsi uudentyyppisen totalitarismin syn-

tyä: oikeusviranomaiset hyväksyivät laittomuu-

det, vaalien vapaus oli kyseenalainen, koska kan-

salaisilta salattiin olennaiset Suomen sisäpolitiik-

kaan ja kansainväliseen asemaan liittyvät tosi-

asiat ja sananvapaus oli tosiasiallisesti rajallista. 

Suomettumistutkimus tulisi laajentaa yleensä 

historianfilosofian, valtio-opin, oikeusfilosofian, 

tieto-opin, sosiaalipsykologian ja moraalifilosofi-

an aloille. 

Aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Miten ke-

hittää yhteiskunnallista keskustelua, edustuksel-

lista demokratiaa ja laillisuusperiaatetta niin, ett-

ei sosiaalisen median – valeuutisten, vihapuheen 

ja ”totuudenjälkeisen ajan” – oloissa vastaava 

kollektiivinen itsepetos ja ”maan tapa” pääse syn-

tymään? Ja jos sellainen syntyy, miten käsitellä 

tapahtunutta? 

Suomettumistutkimus on vietävä kansainväli-

sille areenoille, vähintäänkin EU:n piiriin. 

Suomettumisen ajan konkreettisia tapahtumia 

on ehkä mahdoton käsitellä asianmukaisesti il-

man jonkinlaista totuuskomissiota. Ajan myötä 

sellainen perustetaan varmasti. Uusi historia 

ry:llä ei tällä hetkellä ole halua eikä mahdollisuuk-

sia ryhtyä asiaa ajamaan. 

VIITTEET 

(1) J.K. Paasikivi, Paasikiven päiväkirjat, I osa, WSOY, 

Juva 1985, 378-379.  

(2) Max Jakobson, Vallanvaihto, Otava, Keuruu 1992, 

218.  

(3) Seura 19.3.2004.  
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Mielenosoitus 

Tshekkoslo-

viakian miehi-

tystä vastaan 

Helsingissä 

1968. Tuon 

jälkeen oli 

pyrkimyksenä 

tukahduttaa 

kaikki Neuvos-

toliiton arvos-

telu Suomes-

sa, missä hy-

vin pitkälle 

myös onnis-

tuttiin.  

Rehellinen keskustelukulttuuri 

MLR:n piirissä omaksuttiin Matti Puolakan 

aloitteesta keskustelukäytäntö, joka oli ainutlaa-

tuinen poliittisissa liikkeissä niin Suomessa kuin 

kansainvälisestikin – etenkin koska sitä nouda-

tettiin niin johdonmukaisesti ja monipuolisesti. 

Tämä oli tärkein niistä erityispiirteistä jotka 

erottivat MLR:n kaikista muista poliittisista järjes-

töistä. 

Julkaisimme säännöllisesti tärkeimmät meitä 

parjaavat artikkelit omissa lehdissämme; kut-

suimme vastaväittäjiä alustamaan jokaiseen julki-

seen tilaisuuteemme. Opintoryhmiin ja seminaa-

reihin monistettiin meidän vastaisia hyökkäyksiä 

muista vasemmistolehdistä. 

Opintotoimintaamme osallistuvia kehotettiin 

aina menemään myös muiden vasemmistojärjes-

töjen, erityisesti pahimpien vastustajiemme opin-

toryhmiin ja solmimaan henkilökohtaisia kontak-

teja eri mieltä oleviin, niin aktivisteihin kuin taval-

lisiin ihmisiin. Kaikkia jäseniä kehotettiin luke-

maan valtalehtien lisäksi myös Tiedonantajaa, 

Soihtua, Kansan Uutisia, ja tietenkin myös valta-

lehdistöä, oikeistolaisia kulttuurijulkaisuja jne. 

Meille oli kunnia-asia, ettemme vääristelleet 

vastustajiemme kannanottoja ja annoimme heille 

tunnustusta aina kun he mielestämme sen ansait-

sivat. Pyrimme kokonaisvaltaiseen arviointiin 

heistä. Mm. taistolaiselle liikkeelle annoimme 

tunnustusta heidän ammattiyhdistystyöstään, 

korkeatasoisesta kulttuuritoiminnasta ja tutki-

mustyöstä joillakin alueilla. 

Samanlaista keskustelukäytäntöä noudatettiin 

liikkeen sisällä: eriävät mielipiteet ja aivan 

asiattomatkin kritiikit monistettiin ja niitä käsitel-

tiin perusyksiköissä. Tämä on osoitettavissa julki-

sesta ja sisäisestä aineistostamme. 

Vaihtoehtoliike Itu jatkoi tuota perinnettäm-

me, ja sitä on noudatettu kaikissa vaiheissa sen 

jälkeenkin. 

Vain niin olisi voinut syntyä idea  Mikä ihmi-

nen on? -totuusfoorumista ja väittelysanakirjasta. 

Ne yhdessä ovat rehellisin mahdollinen ehdotus 

sananvapauden puolustamiseksi demokratian 

kriisin ratkaisuksi. 

Entiset ystävät pahimpina 

parjaajina 

Liikkeestä jäi eri vaiheissa pois ihmisiä, jotkut vai-

keiden olosuhteiden lamaannuttamina, jotkut 

erilaisten ristiriitojen jälkeen. 



10 

 

Pieni osa poisjääneistä käänsi takkinsa koko-

naan. He alkoivat julkisesti mustata meitä ja sa-

malla omaa nuoruuttaan. Jotkut henkilöt ovat 

kiinnittyneet katkeruuden ja kateuden tuntein 

ennen kaikkea Mattiin, koska Matissa henkilöityy 

kaikki se eettis-älyllinen periaatteellisuus, josta 

he syvällä sisällään tietävät luopuneensa. 

Paradoksaalista kyllä, eniten he yleensä mus-

taavat MLR:n ja Idun keskustelukulttuuria. 

Kun esim. väittelyssä jää tappiolle ja ylivoimai-

nen enemmistö on toista mieltä, olisi osattava 

mennä itseensä. Samaten siitä ei ole syytä louk-

kaantua, jos vaaditaan keskustelusääntöjen nou-

dattamista. Ja koska on vaikea kieltää sitäkään 

että keskustelu on ollut mitä demokraattisinta ja 

jokainen on saanut sanansa kuuluviin, ei jäljelle 

jää muuta ”selitystä” kuin syytökset manipulaati-

osta ja uskonlahkon kaltaisesta järjestöstä. Mi-

kään ei voisi olla kauempana totuudesta. Se että 

olimme eristetyssä asemassa, ei ollut oma valin-

ta, mutta tarjosi tiettyä uskottavuutta noille syy-

töksille erityisesti piireissä joissa meitä ei tun-

nettu. 

Toinen tehokas lyömäase on ollut 

”maolais”leima, joka sekin on hullunkurinen kun 

ottaa huomioon että Matti Puolakka on tietääk-

semme ainoa ajattelija, joka on esittänyt syste-

maattisen kritiikin Mao Zedongin ajattelusta ja 

Kiinan kulttuurivallankumouksen epäonnistumi-

sen syistä ja luonut tämän jälkeen kokonaan uu-

den suuren kertomuksen. Todellisuudessa 

”maolaisia” ei Suomessa ole ollut vuoden 1977 

jälkeen jolloin MLR tietoisella päätöksellä lauk-

kautettiin. 

Yhteinen nimittäjä parjauksille onkin se, että 

sanottavaamme ja elämäntyöhömme ei viitata 

sanallakaan. Kyseessä on pelkkä ilkeämielinen 

juoruilu johon emme alennu vastaamaan ennen 

kuin keskustelu Matin filosofisesta elämäntyöstä 

on käynnistynyt. 

Tietenkin siitä miten keskustelukulttuurin pe-

riaatteita noudatettiin, löytyy puutteita ja virheitä 

– myös vääryyksiä silloin kun eri tilanteissa eri 

ihmiset ovat toimineet vastoin yhdessä sovittuja 

keskusteluperiaatteita. 

Kokonaisuutena katsottuna MLR:n, Idun ja 

kaikkien sen jälkeisten yritystemme keskustelu-

kulttuuri on ollut poikkeuksellisen rehellistä. Se 

on tärkein tosiasia tiestämme. 

Varhaisvaiheet 

Matti Puolakan työpöytä 60-luvun lopulla: Mao, Lenin, 

Punakaarti ja - Tiedonantaja. Kuva on ilmeisesti hänen 

isänsä, Pauli Puolakan ottama.  

Matti Puolakka syntyi kommunistiseen perhee-

seen. Hän kertoo omaksuneensa kommunistisen 

vakaumuksen itsekriittisen opiskelun ja väittely-

jen tuloksena varhaisessa teini-iässä. Tosin hän jo 

silloin asetti – lukuisissa keskusteluissa lähimpien 

ystäviensä kanssa – sellaisia moraalifilosofisia 

kysymyksiä, joihin marxismissa ei löytynyt vas-

tauksia. 

Hän alkoi melko varhain arvostella Neuvosto-

liiton ideologista linjaa ja käytännön politiikkaa ja 

kiinnostua Kiinan kulttuurivallankumouksesta, 

joka herätti valtavasti innostusta etsivän nuorison 

piirissä 60-luvun loppupuolella. Se oli yritys estää 

sosialistisen maan byrokratisoituminen ja uuden 

sortavan eliitin muodostuminen. 

1960-luvun lopussa Matti oli mukana perusta-

massa Helsingin marxilais-leniniläistä seuraa 

(HMLS). Kun seura alkoi julkaista omaa lehteä 

(Punakaarti) suurin osa perustajajäsenistä siirtyi 

taistolaiseen liikkeeseen. 

Seuran piirissä kuitenkin katsottiin, että oman 
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lehdistön ja järjestön perustaminen oli oikeu-

tettua, koska Suomen kommunistisessa puolu-

eessa (SKP) ei sallittu lainkaan keskustelua Neu-

vostoliiton ja Kiinan välirikosta eli ns. suuresta 

polemiikista. Neuvostoliiton kannat omaksuttiin 

sokeasti; Kiinan kantoja ei edes julkaistu. Polemii-

kissa käytiin läpi marxismin kaikki keskeiset osa-

alueet ja Neuvostoliiton ja Kiinan kommunisti-

puolueilla oli vastakkainen kanta jokaiseen niistä. 

Tämä väittely jakoi koko kommunistisen maail-

manliikkeen kahtia. 

Kun Neuvostoliiton painostus Suomea koh-

taan voimistui Tshekkoslovakian miehityksestä 

vuonna 1968 lähtien, Suomessa pyrittiin kieltä-

mään kaikki Neuvostoliitto-kritiikki. Suomessa 

syntyi läntisessä maailmassa ainutlaatuinen ilmiö: 

vasemmistolaisen nuorison valtavirta vei liikkee-

seen, joka kannatti sokeasti neuvostoimperialis-

mia ja sen vaikutusvallan kasvua. Suomen vasem-

mistossa oli vaikeampaa kuin missään muussa 

länsimaassa vastustaa epärehellisyyttä ja epä-

älyllisyyttä. 

HMLS:ssä, kuten vastaavissa ryhmissä Tampe-

reella, Turussa ja Raumalla, oli erilaisia virtauksia. 

Se näkyi myös ulospäin erilaisina ylilyönteinä niin 

julkaisuissa kuin esiintymisissä, pukeutumista 

myöten. 

Tuohon aikaan liike ei ollut ”Matti Puolakan 

johtama”. Linjaväittelyt olivat kiivaita, ja eräässä 

vaiheessa johdossa ehdotettiin jopa Matin erotta-

mista liikkeestä. Ylivoimainen enemmistö jäsenis-

töstä asettui kuitenkin Matin linjanvetojen kan-

nalle. Hänen aatteellinen johtoasemansa alkoi 

vakiintua vuonna 1973, jolloin perustettiin MLR 

(Suomen marxilais-leniniläiset ryhmät). Lin-

javäittelyjä syntyi sen jälkeenkin, mutta MLR:n 

erikoislaatuinen perusta oli luotu. 

Todennäköisesti ainoana marxilais-

leniniläisenä liikkeenä länsimaissa MLR pysyi or-

ganisatorisesti yhtenäisenä – kilpailevia marxilais-

leniniläisiä järjestöjä ei syntynyt. Se kertoi paitsi 

vaikeista ulkoisista olosuhteista niin ennen kaik-

kea MLR:n demokraattisesta sisäisestä keskuste-

lukulttuurista. 

HMLS:n (Helsingin marxilais-leniniläisen seuran) kesäseminaari 1970 tai 1971. Matti Puolakka keskellä. Menossa on 

ilmeisesti makkaran paisto nuotiolla ja yhteislaulu. KUVA: Kuvakaappaus Jouko Aaltosen dokumentista ”Pieni punai-

nen”, arvioita siitä tulevassa liitteessä tähän tiedotteeseen. 
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Uuden teorian ensimmäiset  
herätteet 1971-76 

1970-luvun alussa käydyissä varsin kiihkeissä lin-

javäittelyissä luotiin perusta MLR:n toimintalinjal-

le. Väittelyt koskivat lähes kaikkia liikkeen raken-

tamisen peruskysymyksiä. Tärkeimmät väittelyt 

koskivat keskustelukulttuuria ja moraalifilosofiaa. 

Suhtautumisesta nopeasti voimistuvaan taisto-

laiseen liikkeeseen ja yleensäkin pahimpiin 

aatteellisiin vastustajiin käytiin kiivas väittely. 

Noissa keskusteluissa luotiin perusta MLR:ssä 

noudatetulle poikkeuksellisen rehelliselle keskus-

telukulttuurille (ks. sivu 9). 

Moraalifilosofia 

Selvimmin uuden filosofian idut näkyivät laajois-

sa, moraalifilosofiasta käydyissä keskusteluissa. 

Niissä Matti esitti näkemyksiä, jotka olivat täysin 

vastakkaisia Kiinan kulttuurivallankumouksen 

moraalifilosofiselle päälinjalle (1), mutta yleensä-

kin marxilaiselle perinteelle. Kirjallisina doku-

mentteina noista keskusteluista on olemassa vain 

muutamia lyhyitä kirjoituksia MLR:n sisäisessä 

aineistossa. 

Parempi kirjallinen yhteenveto noista ajatuk-

sista on Matin kirjassa Mikä ihminen on (1982), 

erityisesti sen Moraali -luvussa, josta seuraavassa 

lainaamme joitakin otteita. [2] Tällöin ne esi-

tettiin suoraan Maon filosofian ja kulttuurivallan-

kumouksen linjan arvosteluna. Vuosien 1971-76 

keskusteluissa ne olivat esillä lähinnä omien ko-

kemustemme kannalta. 

Perinteisesti kommunistisessa liikkeessä kat-

sottiin että vakavissa linjavirheissä ei useimmiten 

ole kyse pelkästä älyllisestä erehdyksestä vaan 

virheellisestä (moraalisesta) asenteesta. Tuo nä-

kemys on mielestämme edelleen välttämätön 

lähtökohta selitettäessä inhimillistä erehtymistä 

yhtä hyvin tieteellisissä tai aatteellisissa kiistoissa 

kuin arkielämässäkin. 

Mutta mikä tuo virheellinen moraalinen asen-

ne on – ts. mitä on inhimillinen hyvä ja paha, mitä 

MLR:n Semi-

naari luulta-

vasti 70-luvun 

puolessavälis-

sä. KUVA:  

Uusi historia –

yhdistys. 

https://humanpath.net/uuden-teorian-ensimmaiset-heratteet/#v1
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on moraalin olemus – siitä ei marxismissa ole 

selkeää näkemystä. 

Kirjansa Moraaliluvun alussa Matti toteaa: 

 

”Kommunistisessa liikkeessä kysymys moraa-

lista on paradoksaalinen: toisaalta sen merki-

tystä on korostettu tavattomasti, toisaalta 

moraali-käsitteeseen liittyy suuria epäselvyyk-

siä.” (s. 80)  

 

Se moraalifilosofia joka riitti alikehittyneissä 

oloissa, yleensä äärimmäistä riistoa vastaan tais-

teltaessa tai sodan oloissa, kääntyy vastakohdak-

seen jos sitä aletaan sellaisenaan soveltaa ke-

hittyneissä maissa suhteellisen hyvinvoinnin ja 

rauhan vallitessa.  

 

”Moraalinen tiedostaminen on kehittyneissä 

kapitalistisissa maissa ja sosialistisissa maissa 

vaikeampaa kuin alikehittyneissä oloissa. Ky-

symys oikeasta ja väärästä kärjistyy erityisesti 

läheisissä ihmissuhteissa, kun se aikaisemmin 

ilmeni ennen muuta suhtautumisessa talou-

delliseen ja poliittiseen sortoon. Hyvä ei ole 

puhtaasti hyvää eikä paha puhtaasti pahaa. 

Yhteiskunnallisen aseman merkitys mielipi-

teenmuodostukselle ei ole enää niin selvä. 

Moraali korostuu tiedostamismuotona, ei 

niinkään teoissa ja tavoissa. Moraalin olemuk-

sesta tulee tärkeä teoreettinen ongelma.” (s. 

83)  

Itsekkyys ja epäitsekkyys 

vastakohtien ykseytenä 

Kommunistisessa liikkeessä, yleensäkin työväenliik-

keessä on korostettu epäitsekkyyttä ja 

”luokkakantaisuutta” tärkeimpänä moraalisena hyvee-

nä. Inhimillinen pahuus on nähty tietoisena oman 

edun tavoitteluna.  

”Kiinassa puhuttiin kulttuurivallankumouksen 

aikana paljon moraalista. Niin täytyi ollakin. 

Tapoja ja tottumuksia koskevat vallankumous 

vaatii kaiken moraaliin liittyvän mystiikan hä-

vittämistä. Mao ei kuitenkaan selvittänyt mo-

raalin olemusta. Kulttuurivallankumouksen 

peruslinja päinvastoin mystifioi sen. Proletaa-

rista moraalia kuvattiin epämääräisesti 

’epäitsekkyydeksi’ ja porvarillista 

’itsekkyydeksi’. Mao Zedong kehotti vaalimaan 

’täydellisen epäitsekkyyden henkeä’. Tarkasti 

otettuna tuollainen tunnus on mieletön: kapi-

nointi on aina saanut alkunsa omien etujen 

tiedostamisesta ja niiden puolesta taistelemi-

sesta eikä niiden kieltämisestä. Ihminen voi 

toimia vain sisäistä herätteidensä ja omien 

vaikuttimiensa pohjalta.” (s. 81)  

 

Itsekkyyden ja epäitsekkyyden suhdetta tulisi 

tarkastella dialektisesti, siltä kannalta, miten ne 

muuttuvat toisikseen ja ovat samoja. Jos vaadi-

taan, ettei ihminen saa ”piitata omista eduistaan, 

vaan ainoastaan yhteisistä eduista, niin kirjaimel-

lisesti ottaen vaaditaan mielettömiä: kielletään se 

miksi ihminen ylipäätään voi piitata muiden 

eduista.”  
 

”Epäitsekäs käyttäytyminen voi syntyä vain 

oman inhimillisen perusedun tajuamisesta, 

eikä siinä tältä kannalta katsottuna ole mitään 

’puhtaasti epäitsekästä’.” (s. 93)  

Opportunismi on pohjimmiltaan 

itsepetosta 

Kommunistisessa liikkeessä selitettiin linjariidois-

sa vastaväittäjää ”porvariston agentiksi” tms. – 

pahuus, erehtyminen nähtiin tietoiseksi toimin-

naksi. Erään karmaisevan ilmauksensa tämä teo-

reettinen virhe sai Neuvostoliiton puhdistuksissa. 

Kiinan kulttuurivallankumouksessa tämä selitys-

tapa vielä yksipuolistettiin ja vietiin huippuunsa: 

virheelliseksi osoitettua linjaa kannattaneita pi-

dettiin luopioina, jotka alun alkaenkin olivat liitty-

neet puolueeseen vain voidakseen sitten vuosi-

kymmeniä myöhemmin sabotoida sen toimintaa. 

Toisinajattelijoita tai vakavia virheitä tehneitä, 

aikaisempia hyviä ystäviä ja taistelutovereita saa-

tettiin näin pitää ikään kuin toiseen ihmislajiin 

kuuluvina, ja kohdella sen mukaisesti. Tämä järje-

tön selitystapa johtikin sitten kauheuksiin joiden 

mittaa ja määrää oli 70-luvulla ja vielä 80-

luvullakin mahdotonta aavistaa. 
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Matti arvosteli tätä selitystapaa ja esitti, että ih-

misen väärissä teoissa ja pahuudessa yleensäkin 

on enemmänkin kyse itsepetoksesta. 

 

”On aivan väärin kuvitella, että jakautumiset 

kommunistisessa työväenliikkeessä johtuisivat 

pääasiassa siitä, että runkoon on päässyt so-

luttautumaan CIA:n tai Supon agentteja. Täl-

laisestakin saattaa tietysti joskus olla kysymys. 

Mutta (…) useimmiten on kysymys opportu-

nismista, subjektiivisuudesta: siis paitsi toisten 

pettämisestä, niin ennen muuta myös itsepe-

toksesta.” (1971) [3] 

 

Inhimillinen hyvä on ennakkoluulottomuutta, 

ajattelevaa ja pohtivaa asennetta kaikkien kysy-

mysten ja tuntemusten edessä – viime kädessä 

itsetuntemusta. Moraalisesti väärä ilmenee 

”tiedonkammona eikä muuna; viime kädessä se 

on tiedon kammoa oman minän, omien tunte-

musten suhteen.” (s. 91-92)  

Idealistinen itsekasvatus  

kulttuurivallankumouksessa… 

”Idealistisella moralisoinnilla” tarkoitimme käy-

tännöstä ja ajan hengestä irrallaan olevaa itsekas-

vatusta, joka oli varsin tavallista sen ajan politi-

soituvan nuorison keskuudessa. Se oli myös 

kulttuurivallankumouksen linja. 

Matti tekee tästä aiheesta yhteenvetoa kirjan-

sa moraaliluvussa: 

 

”Tärkeä osa kulttuurivallankumouksessa oli Liu 

Shaoqin kirjan Miten tulla hyväksi kommunis-

tiksi? arvostelemisella. Ko. teoksessa kuvattiin 

— abstraktisti ja absolutisoiden, edessä olevis-

ta käytännön haasteista ja linjaväittelyistä ir-

rallaan — minkälainen hyvän kommunistin 

tulee olla. 

 

Liun näkemystä arvosteltiin oikeutetusti idea-

listiseksi moralisoinniksi. Arvostelun eräs keskei-

nen peruste oli, ettei Liu liittänyt itsekasvatusta 

konkreettiseen tilanteeseen eikä linjakysymyk-

siin. Vaikka kirja julkaistiin ensimmäisen kerran 

Japanin vastaisen kansansodan aikana 1939, siinä 

ei puututtu lainkaan käynnissä olleeseen sotaan 

eikä sen esiin nostamiin ongelmiin. — Teokseen 

kohdistettu arvostelu oli oikeansuuntaista, mutta 

riittämätöntä. 

Liun ’itsekasvatuskirjan’ tilalle kulttuurivallan-

kumous tarjosi Mao Zedongin ’kolmea alati lu-

ettavaa’ kirjoitusta: Palvelkaa kansaa, Norman 

Bethunen muistoksi ja Hupsu vanhus joka siirsi 

vuoria. Liun idealistinen itsekasvatuslinja vaihtui 

Maon idealistiseen itsekasvatuslinjaan. (…) 

Mao kirjoitti mainitut artikkelit vallankumous-

sotien aikana 1930- ja 1940-luvuilla. (…) Kun ne 

hyväksyttiin sellaisenaan moraaliseksi ohje-

nuoraksi, ne kääntyivät vastakohdakseen. Ne joh-

tivat päämäärien ja keinojen samaistamiseen: 

’Olkaa hyviä kommunisteja olemalla hyviä kom-

munisteja’. ’Olkaa epäitsekkäitä kehittämällä it-

sessänne epäitsekkyyttä’. Pelkistettynä noin. Kol-

men alati luettavan merkeissä järjestetyt opinto-

kampanjat loivat suotuisan ilmapiirin kaikelle te-

kopyhälle kaksinaismoraalille. 

Kulttuurivallankumous kannusti 

’kahdenkeskisiin sydämestä sydämeen käytäviin 

keskusteluihin’, mutta asetti tuollaisten keskuste-

lujen teoreettiseksi pohjaksi idealistisen ja meta-

fyysisen moraalikäsityksen, ’täydellisen epäitsek-

kyyden’. Kulttuurivallankumouksen aikana järjes-

tetyissä valtavissa kampanjoissa Kolmen alati lu-

ettavan opiskelusta muodostui hurmahenkistä 

ulkolukua, olkoonkin, että virallisena pyrkimykse-

nä oli asettaa soveltaminen lukemisen edelle.” (s. 

81) 

… ja liikkeemme alkuaikojen kes-

kusteluissa 

Myös omassa liikkeessämme idealistinen morali-

sointi esiintyi vahvana tendenssinä. 

”Pääristiriita seurassamme on siis ristiriita por-

varillisen ideologian (…) ja proletaarisen ideologi-

an (…) välillä”, todettiin eräässä kirjoituksessa 

(HMLS tiedote 8/71) Tämän perusteella artikkelis-

sa tullaan johtopäätökseen, että päätehtävä ”on 

siis taistella proletaarinen ideologia pääasiallisek-

si puoleksi seurassamme.” 

Toinen esimerkki: HMLS-tiedotteessa 1/71 

valitettiin sitä, että seurassamme ei vallitse 
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”hyvää työtyyliä”. Ratkaisuehdotus: on siis 

”parannettava työtyyliä”. 

Nämä esimerkit ovat tyypillisiä, eivät mitään 

erikoistapauksia sen enempää meillä kuin muual-

lakaan tuon ajan radikaalissa nuorisoliikkeessä. 

Vilpitön tarve muuttaa maailmaa paremmaksi ja 

kasvaa ”uudeksi ihmiseksi” toi mukanaan paitsi 

hyvää, niin myös hölmöyttä. (4) 

Matti kommentoi näitä ehdotuksia ja muita 

vastaavia aikanaan seuraavasti: 

 

”Kun työssämme esiintyy joitakin heikkouksia, 

niin niitä ei voida ymmärtää, saati sitten pois-

taa, millään yleisillä päivittelyillä eikä abstrak-

teilla korulauseilla, vaan pelkästään paneutu-

malla kyseisen ilmiön konkreettisiin ilmene-

mismuotoihin ja syihin. Ei voida sanoa, että 

HMLS:ssa on joko ’innokkuutta’ tai ’innotto-

muutta’, joko ’luokkakantaisuutta’ tai sen puu-

tetta, joko ’hyvää työtyyliä’ tai huonoa. Todel-

lisuudessa on kuitenkin aina molempia: dia-

lektisesti asiaa tarkasteltaessa on kysymys 

vain siitä, missä määrin ja missä suhteessa 

niitä esiintyy, mitä on lisääntymässä, mitä vä-

henemässä, ja mistä johtuen.” 

”… ’pahaa’ ei voida koskaan vastustaa abst-

raktisti, sitä ei voida koskaan ’totaalisesti’ 

poistaa maailmasta. Siinä syy, miksi esim. 

kaikkien oikaisuliikkeiden tehtävä tulee aina 

olla selvästi määritelty ja vastata käytännön 

tarpeita.” 

”En ole todellakaan tarkoittanut tätä kritii-

kiksi vain edellä mainittuja tovereita kohtaan, 

koska meissä kaikissa on ollut jatkuvasti taipu-

musta mitä idealistisimpaan ja metafyysisim-

pään filosofointiin.” (1971) [3] 

 

Lisäksi keskusteluissa oli esillä kysymys siitä, 

mitä ihmisen luonnetta kuvaavia arvioivia adjek-

tiiveja oli mahdollista käyttää moraalin mittarei-

na. Ahkeruus esimerkiksi ei ole periaatteessa yh-

tään sen suurempi hyve (tai pahe) kuin laiskuus. 

Kyse on siitä, minkä asian puolesta ja millä tavalla 

ollaan ahkeria tai missä suhteessa ja miten ollaan 

laiskoja. Sama pätee epäitsekkyyteen. Vain itse-

tuntemukseen ja itsepetokseen liittyvät kuvaile-

vat adjektiivit ovat paikallaan silloin kun puhu-

taan yleisinhimillisestä moraalista – esim. tekopy-

hyys, omahyväisyys, itserakkaus, oikeudentaju, 

rehellisyys jne. 

Ylivoimainen enemmistö asettui hyvin pian 

näiden tervejärkisten ja kiehtovia näköaloja avaa-

vien näkemysten kannalle. Näin kyettiin eläyty-

mään niihin, jotka omasta mielestä olivat toimi-

neet väärin. Mikä tärkeintä, näin oli mahdollista 

säilyttää itsekriittisyys myös enemmistön piirissä. 

Se oli perustavaa sille vakavalle ja riemukkaalle 

yhteishengelle joka MLR:ään muodostui. 

Ihminen tiedostaa ensisijaisesti 

yksilönä, ei luokan jäsenenä 

Vuonna 1976 Matti teki yhteenvetoa vuosien 

1971-76 keskusteluista ja esitti filosofisen ohjel-

man josta tärkein kirjallinen dokumentti lienee 

Opintouudistusmoniste kesältä 1976. Se oli kui-

tenkin stilisoimaton ja editoimaton ex tempore -

puhe, joka ei kata kaikkia puolia aiheen tiimoilta 

käydyistä keskusteluista. Lyhennetty editointi 

monisteen pääajatuksista täällä. 

Tuon ajan linjanvedot sisälsivät mm. seu-

raavat pääkohdat: 

 

•  Ihminen ei tiedosta ensisijaisesti yh-

teiskuntaluokan jäsenenä. Tällainen näkemys 

on marxilaisen tieto-opin kohtalokas virhe. 

Todellisuudessa yksilöllinen tiedostaminen 

lähtee yksilöllisistä kokemuksista. Moraali-

suuden perusta on itsetuntemuksessa ja siitä 

kumpuavassa oikeudentajussa – ei “luokka-

kantaisuudessa”, “epäitsekkyydessä” tms. 

• Yksilöt myös käyvät sokeata valtataiste-

lua toisiansa vastaan, ja tässäkin sosiaalipsy-

kologiset motiivit ovat loppujen lopuksi mää-

rääviä. 

• Historian liikkeellepaneva voima on 

aatteiden taistelussa – ei siis tuotantovoi-

mien kehityksessä eikä edes luokkataistelus-

sa. 

• Kehittyneissä länsimaissa vieraantunei-

suus on uudenlainen yhteiskunnallinen on-

gelma, paljon polttavampi kuin aineellinen 

kurjuus jota vastaan aikaisemmat sukupolvet 

https://humanpath.net/uuden-teorian-ensimmaiset-heratteet/#v1


16 

 

ensisijaisesti olivat taistelleet. Tämä heijastaa 

hyvin syvällistä maailmanhistoriallista mur-

rosta. 

• Tämän vuoksi muutosliikkeiden sisällä 

tulisi korostaa objektiivista, moralisoimaton-

ta elämänkokemusten miettimistä. Tarvitaan 

sydämestä sydämeen käytäviä keskusteluja 

joissa elämänarvoja, havaintoja itsestä ja 

kanssaihmisistä puntaroidaan harkitsevasti ja 

analyyttisesti, kokonaisarvioihin pyrkien. 

• Myös puhtaasti teknisiä taitoja itseil-

maisussa tulisi harjoittaa: sanankäyttöä, kir-

joittamista ja puhetaitoa. Omien käytännön 

kokemusten opiskelu kynän ja paperin kanssa 

on tärkeämpää kuin tietomäärän kartuttami-

nen. 

• Mielipiteiden perusteella ei ihmistä pi-

dä moraalisesti arvioida. Monet ihmiset jotka 

toimivat innokkaasti ja uhrautuvasti 

”aatteen” puolesta, saattavat silti henkilö-

kohtaisista ja sosiaalipsykologisista syistä 

syyllistyä eri tavoin panetteluun, kataluuteen 

ja sokeisiin valtapeleihin. Ja toisaalta on pal-

jon poliittisesti eri mieltä olevia, jotka saatta-

vat olla oikeudentajuisempia ja rehellisempiä 

ihminen kuin monet ns. aatetoverit. 

Nämä ajatukset olivat kerettiläisiä marxi-

lais-leniniläisissä liikkeissä tuona aikana. Nii-

den perusteella tehtiin myös käytännön toi-

minnassa omaperäisiä ratkaisuja. Niistä seu-

raavassa. 

 

VIITTEET: 

 

1. Yleisarvio kulttuurivallankumouksesta ja Ma-

on ajattelusta on luonnollisesti eri asia kuin 

kulttuurivallankumouksen moraalifilosofian kri-

tiikki. Lyhyt yhteenveto, joka perustuu siihen mi-

ten Idun aikana Maon elämäntyötä arvioitiin löy-

tyy sivulta XXX (Maon filosofian arviointia). 

2. Matti Puolakka: Mikä ihminen on? – Marxis-

min kriisi, maailmanhistorian suurin käänne ja 

uuden maailmankatsomuksen välttämättömyys, 

Helsinki 1982. 

3. Matti Puolakka: Suhtautumisesta sisäisen 

rakennustyön kysymyksiin, HMLS-tiedote 1971. 

4. Paljon hurjempiakin esimerkkejä löytyi – 

esim. Rebelleri-liike Ruotsissa josta Yle esitti 

(pvm) dokumenttielokuvan. Se että dokumenttia 

esiteltiin yleisotoksena tuon ajan pohjoismaises-

ta ”maolaisuudesta” oli erittäin valitettavaa. Se 

oli kenties toimittajan tietämättömyyttä, mutta 

yhtä kaikki 100 % valhe. Ks.  M-l-liike ja Ruotsin 

Rebelleri-hihhulit. 

MLR:ssä ja 

Idussa harras-

tettiin aina 

paitsi kulttuu-

ria  myös 

ruumiin-

kulttuuria. 

Kuva tai chi –

leiriltä 1980-

luvulta.  
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MLR:n toiminnasta 

”Pämppälinja” – ulos 

eristyksistä 

Edellä kuvattuja, kulttuurivallankumouksen mo-

raalifilosofista linjaa heijastavia ajattelutapoja 

vastaan päätettiin v. 1973 aloittaa oikaisuliike, 

joka varsin pian sai epäviralliseksi nimekseen 

pämppälinja. Oikealta nimeltään se kuitenkin oli 

”idealistisen moralisoinnin vastainen oikaisuliike”. 

Toiminnan ongelmia oli pohdittava käytännöl-

lisesti. Oli tutustuttava rokkikulttuuriin, yleensäkin 

mentävä sinne missä tavalliset nuoret käyvät – 

ohi taistolaisten ja muun vasemmiston, koska hei-

dän tilaisuuksiinsa ei ollut pääsyä tai jos oli, niin 

vailla puheoikeutta. 

Seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin lii-

tettiin aina myös illanvietto, joissa oli keskustelu-

jen lisäksi monenlaista kulttuuriohjelmaa, yhteis-

laulua ja tanssia. M. A. Numminen antoi puolu-

eettoman aikalaistodistuksen illanvietoistamme 

seuraavasti: 

 

“Maolaiset eivät koskaan olleet Suomessa    

merkittävä poliittinen ryhmittymä. Mutta 

70-luvulla he järjestivät kaikkein hauskim-

pia juhlia. Silloin kun kansandemokraattien 

MLR:n seminaari, 1970-

luvun puolivälistä. KU-

VA: Uusi historia -

yhdistys  

enemmistöläiset ja vähemmistöläiset 

kilpailivat, kumpien juhlissa oli työväen-

henkisempi tunnelma, kumpi väki oli 

luokkatietoisempaa, maolaiset järjesti-

vät hippoja, joissa soitettiin Glenn Mil-

leriä ja Bill Haleyä. 

SKDL:n piirissä minua paheksuttiin, kun 

suostuin esiintymään myös maolaisille. 

Minä vastasin harrastavani yhteisva-

semmistolaista toimintaa. Muistan mai-

niosti eräät maolaisten juhlat Casa Aca-

demicassa Helsingissä. Niissä oli muka-

na yliopiston professoreita, keskusta-

puolueen ihmisiä, kadulta suoraan tul-

leita nuoria, opiskelijoita, lehtiväkeä. Ja 

kaikilla oli hauskaa.” [1] 

Opinnot, tutkimustyö ja julkaisut 

Opintoryhmät kokoontuivat viikoittain. Ohjelmas-

sa yhdistettiin teoreettiset opinnot ajankohtai-

seen kotimaiseen ja kansainväliseen tilanteeseen, 

sekä aatteellisten vastustajiemme aineiston tutki-
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miseen. Keskustelutilaisuuksia ja seminaareja 

pidettiin säännöllisesti, ja niihin osallistui par-

haimmillaan n. 120 ihmistä, suurimmissa julkisis-

sa tilaisuuksissa oli 600 osanottajaa. Lentolehtis-

kampanjamme olivat niin tehokkaita, etteivät 

taistolaiset uskoneet meidän kyenneen toteutta-

maan niitä omin voimin. Niin ne kuitenkin toteu-

tettiin. 

Ajankohtaislehti Lokakuu ilmestyi jopa viikko-

lehtenä (v. 1976), muina vuosina harvemmin. Sen 

painos oli n. 800 kpl. Teoreettinen lehti ilmestyi 

n. neljä kertaa vuodessa. Siinä julkaistut tutki-

mukset olivat joissakin suhteissa parasta mitä 

Suomessa tai muualla maailmassa yhteiskuntatie-

teissä tehtiin. Myös muu julkaisutoiminta oli vil-

kasta: omia tutkimustuloksia ja käännöksiä jul-

kaistiin säännöllisesti kirjoina, opintovihkosina ja 

lentolehtisinä. 

Tutkimus- ja julkaisutyömme arvoa nostaa 

myös se, että se se tehtiin paitsi ilman julkista 

taloudellista tukea niin vastoin koko virallisen 

yhteiskunnan suomettunutta ilmapiiriä. Varoja 

työhömme keräsimme sekä aineistomme myyn-

nillä ja jäsenmaksuilla että pienimuotoisella liike-

toiminnalla. 

Kulttuurin merkitys 

MLR:ssä kannustettiin keskeisen kaunokirjallisuu-

den opiskeluun, klassisen musiikin kuuntelemi-

seen, rokkikulttuuriin tutustumiseen ja yleensä 

kulttuurihistorian tutkimiseen. Lukulistalla olivat 

kaikki suurimmat kaunokirjailijat Shakespearesta 

venäläisiin klassikoihin, Hemingwaystä Aleksis 

Kiveen, Väinö Linnaan jne. MLR järjesti runoilto-

ja, joissa mm. Tarmo Manni oli lausumassa ja Elvi 

Sinervo vieraana. Seminaareissa kuuntelimme 

yhdessä Sibeliuksen ja Beethovenin sinfonioita ja 

keskustelimme niistä. 

Tässäkään suhteessa emme noudattaneet 

Kiinan kulttuurivallankumouksen käytäntöjä. 

Hämmästelimme kyllä sitä, miten kaavamaisia – 

suorastaan hävettäviä – Suomessa joskus näyte-

tyt uudet kiinalaiset elokuvat olivat. Oopperan ja 

baletin alla luotiin jotain kestävää, mutta kauno-

kirjallisuudessa ei oikeastaan mitään. 

MLR:n loppuaikoina alettiin myös kannustaa 

taiteelliseen itseilmaisuun. Tämä toimintamuoto 

tosin toteutui varsinaisesti vasta Vaihtoehtoliike 

Idussa. 

Laukaan kesäleirillä v. 1977 syntyivät mm. 

monet Perttu Hietasen Eino Leinon runoihin te-

kemät sävellykset, jotka julkaistiin Vesa-Matti 

Loirin ensimmäisellä, tuplaplatinaa myyneellä 

Leino-LP:llä. Sävellykset kuvastavat MLR:ssä val-

linnutta henkeä. 

Samana vuonna WSOY julkaisi Matin seurus-

telukumppanin, Riitta Fogelin runokokoelman 

”Eilen minua ei vielä ollut”. Se todettiin arvoste-

luissa mm. harvinaiseksi sen vuoksi, että siinä 

rohkeasti tartutaan elämän peruskysymyksiin. 

Yhteishengen perustan 

muodostivat filosofian joh-

tamat keskustelut ihmiselä-

mästä, joissa moralisoima-

ton asenne yhdistyi vil-

pittömyyteen ja ihmette-

lyyn. Liikkeen sisäisestä 

ilmapiiristä muodostui jo 

tuolloin varsin epäpoliitti-

nen tai ”ylipoliittinen” – 

siitä huolimatta että yhtään 

aatteellis-poliittista kantaa 

ei kevytmielisesti hylätty. 

Yhteislaulua Idun illanvietossa, 

1980-luvun alkupuoli. 
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Suurin osa läntisistä radikaaleista liikkeistä ja 

puolueista oli hyvin puritaanisia ja dogmaattisia 

juuri elämäntapojen ja niihin liittyvien eettisten 

normien suhteen. 

Kaukokatseisia piirteitä MLR:ssä oli myös kes-

kustelu perheinstituutiossa tapahtuvasta dra-

maattisesta muutoksesta. Tuo oli ja on sosiologi-

nen tosiasia – perinteinen suurperhe on kadon-

nut, mutta ydinperhekin rakoilee, mistä merkkinä 

avoliitot, avioerojen lisääntyminen, uusperheet 

jne. Tunnustimme esim. hippiliikkeen ansiot siinä 

että perinteiselle perhemuodolle etsittiin vaihto-

ehtoja. Huumeisiin ja kaikenlaiseen muuhun se-

koiluun suhtautumisemme oli kuitenkin aina jyr-

kän kielteinen. 

Samaten MLR:ssä korostettiin sitä, että jokai-

sen tulee tehdä oma valinta – haluaako elää ydin-

suhteessa, parisuhteessa, vai vapaissa suhteissa, 

haluaako avioliittoa vai ei. Mutta kehotettiin har-

kitsemaan asiaa ja pyrkimään siihen, että valinnat 

olisivat tietoisia ja periaatteellisia. 

Perhe katoavana ilmiönä? 

MLR:n lakkauttaminen 

MLR oli poikkeuksellisen itsekriittinen liike. Muu-

timme toimintamuotojamme kautta koko 70- lu-

vun omien kokemustemme pohjalta perusteellis-

ten jäsenkeskustelujen jälkeen. 

Vaikka liikkeemme oli kyennyt kasvamaan ää-

rimmäisen vaikeista olosuhteista huolimatta, ja 

vaikka tiesimme olevamme useissa keskeisissä 

teoreettisissa ja poliittisissa näkemyksissämme 

oikeassa vastustajiimme nähden, tunnustimme 

itsellemme ja toisillemme, että olimme päätyneet 

omassa toiminnassamme jatkuvasti umpikujaan. 

Oli pakko todeta, että marxismi-leninismi-

maoismi ei riitä filosofisena ja teoreettisena jär-

jestelmänä näissä oloissa, eikä se riittänyt ratkai-

semaan vallankumouksen jatkamisen ongelmia 

sosialismissa. Leniniläinen puolueteoria näytti 

vievän jäseniä nimenomaan moraaliseen umpiku-

jaan, tukahduttavan heidän ajatteluaan ja oikeu-

dentuntoaan. 

Ainoa ulospääsy oli marxilaisen maailmankat-

somuksen juuriin asti menevä, kokonaisvaltainen 

kritiikki ja uuden maailmankatsomuksen luomi-

nen täysin uudenlaisten yhteiskunnallisten olojen 

ja historiallisten kokemusten pohjalta. 

Tuohon aikaan ei mikään vasemmistolainen 

järjestö Euroopassa tai muualla maailmassa roh-

jennut asettaa itselleen noin korkeata haastetta. 

Matti Puolakan johtamat järjestöt ovat 1970- ja 

1980-luvun Suomessa olleet tietääksemme aino-

at, jotka ovat asettaneet tehtäväkseen oman 

maailmankatsomuksensa syvällisen, systemaatti-

sen mullistamisen. 

MLR lopetti toimintansa tietoisella päätöksellä 

v. 1977 Matti Puolakan ehdotuksesta. Lakkautta-

mispäätös itsessään oli kaukokatseinen, viisas ja 

avoin, vaikka siihen johtanut ja sitä seurannut 

prosessi oli monella tapaa sekasortoinen ja traa-

ginen. 

Ne marxismin suuntaukset, jotka päättyneen 

aikakauden oloissa olivat eniten ajassa kiinni, jou-

tuivat suurimpien haasteiden eteen ja syvimpiin 

umpikujiin. Juuri niiden (itse)arvostelu oli kaik-

kein hedelmällisintä ja välttämättömintä. 

MLR:n täydellisestä umpikujasta syntyi uusi 

ajattelutapa – itsetuntemusperiaatteen sovelta-

minen marxismiin. 

 

VIITTEET: 

 

[1] M.A. Numminen, Kirjeitä virolaiselle runoilijal-

le, WSOY 1987, s. 149-150  

Lue Uusi historia –

yhdistyksen ohjelma sivus-

toltamme humanpath.net. 

Julkaisujemme esittelyt 

täällä:  

human-

path.net/

julkaisut.  

https://humanpath.net/
https://humanpath.net/julkaisut
https://humanpath.net/julkaisut
https://humanpath.net/julkaisut
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Idun ohjelma:  
viisainta aikakauden murroksessa 

Pertsa Koskelan muoto-

kuva, maalaus Inari 

Heinonen.  

KUVA: Uusi historia –

yhdistys. 

Vaihtoehtoliike Itu perusti toimintansa niille linjanve-

doille ja teoreettisille kysymyksenasetteluille, joita 

Matti oli MLR:n sisällä 1970-luvun alusta lähtien ke-

hittänyt.  

Filosofis-poliittinen ohjelma 

Idun ohjelma kehittyi ja muuttui asteittain. Sen selkä-

rangan muodosti marxismin kritiikki, jossa näkökulma-

na oli aikakauden vaihtuminen ja ihmiskäsitys. Siinä 

voidaan erottaa kaksi vaihetta, joita on käsitelty erik-

seen seuraavissa artikkeleissa:  

• Marxilaisen filosofian systemaattinen kritiikki 

(1980-luvun alku), s. XXX sekä  

• Irti marxismin raameista—puolakkalaisuuden pe-

rusta syntyy (1980-luvun loppu), s. XXX. 

Toimintaohjelma 

Idun toimintaohjelma voitaneen tiivistää seuraa-

viin kohtiin: 

 

(1) Työväestön elintaso 1970- ja 80-lukujen 

Suomessa nousi. Pääongelma ei ollut taloudelli-

nen hätä vaan henkinen ahdinko eri muodois-

saan, ennen kaikkea yksilöiden väliset sokeat psy-

kologiset valtataistelut, joista mikään marxismin 

suuntaus ei sano sanaakaan. 

Perinteiset kylä-, suku- ja ammattiyhteisöt 

alkavat hajota ja kadota. Myös perheinstituutios-

sa on tapahtunut hyvin dramaattisia muutoksia 

viimeisten vuosikymmenten aikana. Vieraantumi-

nen on maailmanhistoriassa laadullisesti uusi on-

gelma. Se on yhteiskunnallinen pääkysymys. 

(2) Toimintamuodoissa tärkeällä sijalla on 

kulttuuri- ja seurapiiritoiminta. Jäsenistöä roh-

kaistaan luovaan taiteelliseen itseilmaisuun jos-

sain muodossa – vähintäänkin päiväkirjan pitämi-

seen, runojen, muistelmien ym. kirjoittamiseen. 

(3) Opintotoiminnassa tärkeimmällä sijalla on 

oltava yksilöllinen itsetuntemus, elämänkoke-

musten moralisoimaton pohtiminen ja niistä kes-

kustelu. 

(4) Historian liikkeellepaneva voima on aattei-

den taistelu oikeudenmukaisuuden puolesta – 

maailman tiedostamisessa on tärkeintä luoda 

kokonaisvaltaista maailmankatsomusta ja ankku-

roida se aatehistoriaan käymällä kriittisesti läpi 

päättyneellä aikakaudella eniten vaikuttaneita 

aatteita. 
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(5) Leniniläinen puolueteoria ei nykyoloissa 

päde; on etsittävä uudenlainen tapa rakentaa 

yhteisöä ja liikettä jossa noudatetaan reilua kes-

kustelukulttuuria, arvioidaan ihmisiä oikeuden-

mukaisesti ja pohditaan maailman tapahtumia 

objektiivisesti, ilman minkäänlaista opportunis-

mia. 

”Itu-filosofia” – elämän-

filosofinen ohjelma 

Seuraavaa seitsemää teesiä voitaneen pitää Idun 

alkuaikojen elämänfilosofisena ohjelmana. Kut-

suimme sitä ”Itu-filosofiaksi”. Nämä teesit jul-

kaistiin joissakin Idun lehdissä ja vihkosissa v. 

1979. 

Idun ohjelman arviointia 

Idun toimintaohjelmassa ja ”itu-filosofiassa” ilme-

nee usko ihmisen pohjimmaiseen hyvyyteen, joka 

oli syvälle juurtunutta marxismin ja työväenliik-

keen perintöä. Se vaikutti erityisesti Matin suh-

tautumisessa pitkälle 2000-luvulle asti – siitäkin 

huolimatta, että juuri hän 

oli nuoresta lähtien alkanut 

arvostella marxilaista ih-

miskuvaa ja kiinnittää huo-

miota siihen miten par-

haimmatkin ihmiset kriitti-

sissä tilanteissa saattoivat 

sortua sokeisiin riitoihin ja 

valtapeleihin. 

Matti teki Idusta yhteenve-

toa 2000-luvulla seuraavas-

ti: 

 

”Olisimme menestyneet 

hyvin, jos olisimme tyyty-

neet rakentamaan aatteel-

lis-poliittista liikettä. Mutta 

jos emme olisi pyrkineet 

siihen, mikä jossakin mie-

lessä oli toivotonta ja mah-

dotonta – vaikka ehdotto-

 

(1) Maailman tiedostamisessa on ratkaisevaa 

itsetuntemus. 

(2) Itsetuntemuksessa on ratkaisevaa omien 

vaikuttimien, tunteiden, pelkojen ja toiveiden 

tiedostaminen. 

(3) Me emme ymmärrä sellaista moraalia, mi-

kä on jotakin muutakin kuin omien vaikuttimien 

tiedostamista. 

Matti Puolakka 

alustamassa 

Idun tilaisuudes-

sa 1980-luvun 

alussa. 
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masti tärkeätä ja oikeata – niin ajatustemme 

varsinainen kehitys olisi loppunut. Olisimme 

jääneet dogmatismin kahleisiin, emmekä olisi 

kyenneet mullistamaan maailmankatsomus-

tamme.” 

 

Idun vaikeuksia Matti kuvasi myös teoreetti-

sen dialektiikan avulla seuraavasti puheessaan v. 

2005: 

 

”Aatteelliset läpimurtomme johtivat epävar-

malle maaperälle. Syvälliset, todelliset edistys-

askelet eivät johda ns. kartoitetulle alueelle, 

vaan ne johtavat maastoon, josta ei ole mi-

tään karttaa ja kompassia. Ne eivät johda pois 

vaikeuksista, vaan yhä suurempien vaikeuk-

sien eteen. 

Kun uusi ilmiö todella alkaa, sen olennainen 

sisältö on jollain lailla jo itiöasteella olemassa. 

Mutta jos edistysaskel on välttämätön, niin 

siitä saatava hyöty koituu vasta kun kierros on 

käyty uudelleen, spiraalin korkeammalla tasol-

la. – Tuo on dialektiikkaa. 

Idun ajatukset olivat rehellisiä, viisaita ja ajas-

sa kiinni. Ihmiset silti monesti Suomen mur-

jottavimpia. Se mikä Idun ohjelmassa oli kaik-

kein viisainta, johti liikkeen eniten umpiku-

jaan.” 

 

Kokonaisuutena ottaen idun ohjelmalliset kir-

joitukset olivat ylivoimaisesti viisainta verrattuna 

siihen mitä tuon ajan muutosliikkeissä esitettiin, 

myös kansainvälisesti. Mutta ymmärrys ihmisole-

muksesta oli vielä pahasti puutteellista. 

Ihminen on luonnostaan, vaistonvaraisesti 

väärään suuntautuva – ts. taipuvainen sokeasti 

etsimään arvostusta, huomioita, suosiota. Ihmi-

sen täytyy eettis-älyllisesti jalostaa itseänsä, pitää 

itseänsä kurissa, kehittää itseänsä. Moralisoima-

ton, eettis-intellektuaalinen omien elämänkoke-

musten – nousujen ja romahdusten – rehellinen 

kertominen, niistä keskustelu, katharsis-

kokemukset tuolta pohjalta, on korkein haaste 

mitä ihminen voi itselleen asettaa. Pyrkimys ra-

kentaa elämänfilosofista seurapiiriä tasavertaisel-

ta pohjalta, niin ettei oteta huomioon ihmisten 

välisiä suuria eroja eettisissä asenteissa, oli uto-

pistista. 

Olennaiset ajatukset ihmiskäsitykseen valmis-

tuivat kenties vasta vuosina 2005-2010. Niiden 

pohjalta on mahdollista ottaa oppia Idun virheistä 

ja rakentaa ajan vaatimuksia vastaava toiminta-

ohjelma. Se näkyy totuusfoorumin ja väittelysa-

nakirjan ideassa sekä tarinassamme/

tarinoissamme, joita tulemme julkaisemaan myös 

kaunokirjallisessa muodossa. 

 

VIITE: 

 

(1) Itua kutsuimme aivan alkuaikoina Kulttuuriker-

ho Iduksi, mutta perustellusti nimi muutettiin 

Vaihtoehtoliike Iduksi melko pian. Käsittihän Idun 

toiminta paljon muutakin kuin kulttuuria. 

Kesäseminaarin 

tauolla, 1980-

luvun puoliväliä. 
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Idun toiminnasta 

Pertsa ja väärä 

osoite esiintyy 

Idun illanvie-

tossa. KUVA: 

Uusi historia 

ry.  

MLR:n toiminnassa mukana olleet perustivat 

Vaihtoehtoliike Idun 1979 (ensin Kulttuurikerho 

Itu). 
Itua ei perustettu poliittiseksi järjestöksi vaan 

kulttuuri- ja elämäntapaliikkeeksi. Toimintamuo-

tona olivat aatteellis-poliittisten keskustelujen 

lisäksi kulttuuriharrasteet ja elämänfilosofiset 

pohdiskelut. Sisäisesti Itu ei ollut yhtenäinen ja 

kurinalainen järjestö eikä siihen pyrittykään. 

Idun toiminnassa oli aktiivisti mukana kolmi-

senkymmentä henkilöä, mutta keskustelu- ja 

kulttuuritilaisuudet, leirit ja suositut bileet vetivät 

eri vuosina mukaansa satoja nuoria. 

Alkuvuodet 

Omasta piiristämme syntyi melkein kuin tyhjästä 

omaehtoista kulttuuria; jo MLR:ssä vallinnut ilma-

piiri synnytti hyvin pienestä ihmisjoukosta mi-

niatyyrimuotoisen taiteen kultakauden. Tuo-

tettiin osittain korkeatasoistakin maalaustaidetta, 

musiikkia ja runoutta – suurin osa ihmisiltä jotka 

eivät koskaan ennen olleet edes ajatelleet maala-

ta tai säveltää jne. 

Itu julkaisi neljä levyä – Pertsan ja Väärän 

osoitteen kaksi singleä ja Täältä jostakin -LP:n 

sekä Lotan singlen Kulkuri/Hessu; muita lauluja 

ehdittiin tuottaa demonauha-asteelle (mm. Riitta 

Fogelin sävellykset ja sanoitukset Taisto Wessli-

nin sovittamana). Tilaisuuksissamme esitettiin 

myös muiden säveltäjien lauluja erilaisissa yh-

tyekokoonpanoissa. 

Itu julkaisi runovihkoja sekä lukuisia aforismi-

kokoelmia. Uusi historia ry tulee julkaisemaan 

uudelleen kokoelman Matti Puolakan parhaista 

aforismeista (vihkoista ”101 teesiä typeryydestä”, 

”101 lisäteesiä typeryydestä” sekä ”Teesejä ihmi-

sistä ja ihmissuhteista”). 

Kulttuurin ohella toiminnan painopiste oli jul-

kisissa tilaisuuksissa ja yhteyksissä uuden aallon 

liikkeisiin ja ilmiöihin kuten Koijärvi-liikkeeseen, 

ydinvoiman vastaiseen liikkeeseen, Komposti-

lehteen, ELMUun, punk-musiikkiin ym. 

Idulle oli mahdollista se, mikä MLR:ltä oli käy-

tännössä kielletty edellisellä vuosikymmenellä: 

saatoimme järjestää tilaisuuksia joihin kutsuttiin 

alustajiksi eri mielipidesuuntien edustajia. Itu jär-

jesti paneelikeskusteluja, joissa esiintyivät mm. 

Dan Steinbock, Pertti Lindfors, Sakari Hänninen, 
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Yrjö Haila, Pekka Sundell, Ville Komsi ja Maukka 

Perusjätkä. Aloituspuheenvuorot ja kommentit 

julkaistiin vihkoina: ”Vieraantuneisuus tämän 

ajan pääongelma?”, ”Ympäristöliike tärkein jouk-

koliike?”, ”Punk mitä kapinaa?”, ”Ihmiskuva eri 

aatevirtauksissa ja tämän ajan todellisuudessa”, 

”Keskustelua ’Itu-filosofiasta’”. 

Lisäksi joukko Vihreiden johtohenkilöitä, mm. 

Heidi Hautala ja Osmo Soininvaara, osallistui Kuh-

moisen kesäleirille v. 1980 ja siellä keskusteluun 

Matti Puolakan ensimmäisestä kirjasta 

(”Kysymyksiä marxilaisesta ihmiskäsityksestä”). 

Idun julkaisut 

Tärkeimät Idun julkaisuista olivat Matti Puolakan 

kaksi kirjaa – Kysymyksiä marxilaisesta ihmiskäsi-

tyksestä (1980) sekä Mikä ihminen on? (1982). 

Niitä ja siihen liittyviä Idun teesejä esitellään erik-

seen kirjoituksessa Marxilaisen filosofian syste-

maattinen kritiikki, s. XXX. 

Ituja-lehti ilmestyi vuosina 1979–1982. Siinä 

julkaistiin tutkimuksia Neuvostoliiton taloudesta 

ja Puolan tilanteesta, Idun ohjelmaa esitteleviä 

artikkeleita sekä kommentteja ajankohtaiseen 

keskusteluun marxilaisesta ihmiskäsityksestä. 

Itu julkaisi erillisiä vihkosia Puolan tilanteesta 

ja sosialismin epäonnistumisesta (”Tarvitaanko 

sosialismissa vallankumouksia? – Kyllä.”) 

Vuosina 1984-86 julkaistiin Itu-tiedotteita, tä-

män jälkeen pienemmässä piirissä jaettavia mo-

nisteita, joissa näkyy Matin teorian kehitys. 

Myöhempinä vuosina 

set tapahtumat ja ajankohtaiset ilmiöt, filosofia, 

estetiikka, kaunokirjallisuus jne. Keskusteluja var-

ten monistettiin omien tekstien lisäksi artikkeleita 

suomalaisesta ja kansainvälisestä lehdistöstä ja 

kirjallisuudesta sekä laadittiin kulloistakin aihepii-

riä koskevia kysymys- ja opintopaketteja. Opinto-

ryhmiä kokoontui Helsingin lisäksi Turussa ja 

Tampereella. 

Idussa seurattiin aktiivisesti Neuvostoliiton, 

Puolan ja muiden Itä-Euroopan maiden tapahtu-

mia ja järjestettiin aiheesta keskustelutilaisuuk-

sia, joihin pyydettiin vastaväittelijöitä muista jär-

jestöistä. Itu oli keskeinen voima Puola-

Solidaarisuus-liikkeessä, Puolan vapaan ammatti-

yhdistysliike Solidarnoscin tukiyhdistyksessä. Se 

perustettiin Matti Puolakan aloitteesta ja siitä 

muodostui erilaisia mielipidesuuntauksia edusta-

vien ihmisten kansalaisjärjestö. 

Silloista lainsuojatonta asemaamme kuvastaa 

se tosiasia, että yhdistyksen jäsenistä laadittiin 

poliittinen nimilista, joka johti jopa eduskuntaky-

selyyn. Syyllisiä ei saatu selville. 

Etsimme yhteyksiä m-l-liikkeisiin, jotka olisivat 

nostaneet esiin samanlaisia kriittisiä kysymyksiä 

marxismin riittämättömyydestä selittämään 

kulttuurivallankumouksen katastrofia ja länsimai-

den olosuhteita – turhaan. Huomasimme olevam-

me näkemyksinemme yksin maailmassa. 

Aikakauden oloihin sopivia järjestöllisiä peri-

aatteita ja toimintamuotoja ei löytynyt. Itu lak-

kautettiin tietoisella päätöksellä vuonna 1989, 

jolloin Matti Puolakan ajattelu oli murtautunut 

kokonaan ulos marxismin raameista. 

Artikkeleita ja tutkimuksia julkaistiin tämän 

jälkeen vain pienessä piirissä monisteina Uusi 

Sivistys -nimellä. 
toiminta keskittyi seminaareihin ja opintoryhmiin. 

Aiheina olivat mm. aatehistoria, kansainväli-
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Marxilaisen filosofian 
systemaattinen kritiikki 

Pate Tirkko-

nen: omakuva 

Idun alkuajoil-

ta. KUVA: Uusi 

historia ry.  

Idun teesit 

Idun ohjelmaan voidaan lukea myös seuraavat 

teesit. Ne ovat tuon ajan (1970-luvun lopun) yh-

teenvetoa marxismin paikasta historiassa. Näi-

denkin teesien kanssa olimme täysin yksin, myös 

kansainvälisesti. 

 

• Marxismi on kumottava – marxismi on pe-

lastettava! 

• Marxismin tulevat kumoamaan marxilaiset, 

eivät sen oikeistolaiset arvostelijat. 

• Marxismin kumoutuminen tulee synnyttä-

mään uuden maailmankatsomuksen. 

• Nykymaailmassa marxilaisuus kääntyy 

taantumukselliseksi mikäli sitä riittävänä 

pidetään. 

• Marxismin kumoutuessa sen ylivoima kaik-

kiin muihin aikansa aatteisiin nähden käy 

entistäkin selvemmäksi. 

• Avain marxismin kritiikkiin on leninismin 

kritiikki, ja avain leninismin kritiikkiin on 

Mao Zedongin filosofian kritiikki. 

• Marxismia on arvosteltava kokonaisvaltai-

sesti ja systemaattisesti, vain sillä tavalla 

siitä voidaan omaksua sen pysyvästi ihmis-

kunnan aatehistoriaan jäävä anti. 

 

Yhteenveto näistä teeseistä oli seuraava: 

 

• Siellä missä marxilaista perinnettä on me-

nestyksekkäimmin sovellettu, siellä se 

myös on päätynyt pahimpaan umpikujaan. 

Sellainen ajattelutapa, joka oli kaikkein te-

hokkain alikehittyneissä oloissa ankaraa 

fyysistä sortoa vastaan toimittaessa, 

muuttuu taantumukselliseksi niiden ongel-

mien edessä, jotka tänään lännessä vallit-

sevat, tai joihin sosialistiset maat törmäsi-

vät sen jälkeen, kun alustava taloudellinen 

vakaus oli saavutettu – siinä on totuus 

1900-luvusta. 
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Mikä ihminen on? Matti Puolakan 

kaksi kirjaa 

Marxismin kritiikki jatkui paitsi Ituja -lehdessä, 

niin Matti Puolakan kahdessa kirjassa, jotka Itu 

julkaisi: 

”Kysymyksiä marxilaisesta ihmiskäsitykses-

tä” (1980). Tässä kirjassa kommentoitiin ajankoh-

taista marxilaista keskustelua ihmiskäsityksestä, 

niin kotimaista kuin kansainvälistä. Siinä oli myös 

tärkeä luku tietoisen ja tiedostamattoman dialek-

tiikasta. 

”Mikä ihminen on? – Marxismin kriisi, maail-

manhistorian suurin käänne ja uuden maailman-

katsomuksen välttämättömyys” (1982). 

Jälkimmäinen teos on edelleenkin ainoa yritys 

selvittää kokonaisvaltaisesti, monipuolisesti ja 

systemaattisesti marxilais-leniniläisen ajatteluta-

van kriisin syvimpiä syitä. Se on sisäisesti eheä, 

monipuolinen ja systemaattinen uuden maail-

mankatsomuksen perusta. Samalla se tietysti 

kantaa vielä vanhaa mukanaan, eli jää marxilai-

seen teoriakehikon sisälle. 

Kirjan luvut ovat: Dialektiikka, ihminen, mo-

raali, tiede, taide, historia ja kommunismi. 

Vuonna 1983 ilmestyi teoksen laajennettu 

ruotsinkielinen laitos. Siinä käsiteltiin yksityiskoh-

taisemmin mm. Kiinan kulttuurivallankumouksen 

epäonnistumisen syitä, tarkasteltiin kriittisesti 

sosialismin ja kommunismin teoriaa ja esitettiin 

leniniläisen puolueteorian kritiikki. 

Suomessa kirja vaiettiin kuoliaaksi. Suomettu-

misesta johtuen se ei ollut kovin vaikeata. Lisäksi 

Matti halusi kirjoittaa sen systemaattisena ja tie-

teellisesti pätevänä Mao Tsetungin ajattelun kri-

tiikkinä. Suomessa ei kuitenkaan tiedetty Maon 

filosofiasta yhtään mitään. Ennakkoluulotonta 

Matti Puolakan muotokuva. 

Maalaus Iris Keinänen. 



27 

 

Vain ihmisellä on historia—otteita 

Matti Puolakan tekstiarkistosta  

Pelastuuko Euroopan unioni? - Tutkiel-

ma EU:n systeemikriisistä ja Viron jäse-

nyysneuvotteluista 

Pintani alla on kohtauspaikkamme. 

Päivi Kaunelan runoja.  

Saatavilla kaikista  

nettikirjakaupoista. 

Uusi historia –julkaisuja 

tutkimusta ei ollut lainkaan ja lukevan yleisön 

mielikuvat olivat brezhneviläisten valheiden vä-

rittämiä. 

Ruotsissa ja Norjassa kirjan pohjalta käytiin 

jonkin verran keskustelua, mutta aikaisemmat 

veljesjärjestömme eivät olleet uusille ajatuksille 

lainkaan vastaanottavaisia. Ne jäivät dogmatis-

min loukkuun ja niiden toiminta hiipui ja loppui 

kokonaan 1980- ja 90-lukujen aikana. 

Pohjoismaista keskustelua ja niiden kom-

mentteja koottiin vihkosiksi, jotka Itu julkaisi 

myös ruotsin kielellä. Matin näkemykset saivat 

vastakaikua yksittäisiltä ajattelijoilta Sri Lankaa ja 

Itä-Afrikkaa myöten. Suomessakin teos on ollut 

kahden yliopistollisen opinnäytteen aiheena – 

tekijöinä tosin Idun jäsenet. 

Uusi historia ry tulee julkaisemaan Matin kir-

jasta uuden painoksen. Se on edelleen merkittävä 

– kenties merkittävin – puheenvuoro sosialismin 

romahduksen aatteellisia juuria selvitettäessä. 

Etusijalla on kuitenkin nyt toimittaa julkaisuja 

Matin elämäntyön nykyvaiheesta. Esim. dialek-

tiikkanäkemys joka kirjassa esitetään on 2000-

luvun aikana vielä kerran mullistunut, samoin 

ihmiskäsitys ja historianfilosofia. Matin filosofian 

uusimman vaiheen kautta nämä 80-luvun alun 

ajatukset avautuvat paremmin etenkin lukijoille 

joilla ei ole marxilaista taustaa. 

Seuraavassa lyhyt ote kirjan Ihminen-luvun 

lopusta, jossa luonnostellaan uutta ihmiskäsitys-

tä. 

”Ihminen voidaan määritellä aforistisesti olen-

noksi joka ajattelee niitä tuntemuksia, joita 

hänellä ’ei saisi’ olla tai joita hän ainakaan ’ei 

saisi’ ajatella! Tämä on tässä kirjassa hahmo-

tellun ihmiskäsityksen ydin – eräällä lisäyksel-

lä. 

(…) Ihminen tuntee itsensä erityisesti siitä, 

mitä hän pyrkii elämässänsä unohtamaan – ja 

ihminen haluaa unohtaa vain sellaista, mikä ei 

sovi niihin sosiaalisiin arvoihin, mitkä hän on 

itseensä sisäistänyt. 

(…) Itsetuntemus on aktiivin ja ’karkean’ 

itsepetoksen etsimistä itsestä. ’Jos pidät itseä-

si typeränä, niin varmasti et ole.’ Tai tarkem-

min: Mitä typerämpänä itseäsi pidät, sitä vii-

saampi olet! Ei ihminen voi olla aidosti kiin-

nostunut itsessänsä siitä missä suhteessa on 

’hyvä’. Ei sellaisessa ole mitään mielenkiintois-

ta. Ihminen voi olla aidosti kiinnostunut itses-

sään vain siitä, missä suhteessa on taipuvai-

nen erehtymään, luulemaan liikoja itsestänsä. 

Ihminen voi aina löytää itsestänsä lapsellista 

typeryyttä – eläminen on sellaisen etsimistä! 

Mitä herkempi olet huomaamaan itsessäsi 

karkeata ja yksinkertaista itsepetosta, sitä sy-

vemmin olet sosiaalisissa tuntemuksissasi, 

omassa elämässäsi kiinni! – Vain tuossa suh-

teessa voidaan mitata yksittäisen ihmisen 

’hyvyyttä’, hänen yksilöllisyytensä aitoutta.” 

 

https://humanpath.net/ajatuksia-ihmisesta-ihmiselta-joka-maaritteli-ihmisen/
https://humanpath.net/pelastuuko-euroopan-unioni-kirjauutuus/
https://humanpath.net/uusi-runokirja-ilmestynyt/
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(1) Sosiaalipsykologinen oikeu-

dentaju itseymmärryksen pe-

rustana 

Ratkaiseva käänne tuli silti vasta 90-luvun 

alussa. Näkemys perimmäisestä motiivista 

(kateus tai itsetarkoituksellinen oikeudentaju) 

nousi keskeiseksi selitettäessä niin sosialismin 

kuin läntisen radikaalin liikkeen epäonnistumista 

ja hajoamisia, ja yleensä yhteiskunnallista todelli-

suutta erityisesti kehittyneissä teollisuusmaissa. 

Näitä ns. Halkian puheita Matti ei koskaan 

editoinut edes puolivalmiiksi, ja on paljon mah-

dollista että niis-

sä esitetyissä 

ajatuskuluissa 

on vielä selven-

tämistä. Suurelta 

osin nuo ajatuk-

set kyllä elävät 

myöhäisemmis-

sä kirjoituksissa, 

etenkin kun ne 

on yhdistetty 

ihmissuvun syn-

tyhistoriasta 

tehtyihin yh-

teenvetoihin.  

Idun loppuaikoina ajatukset kehittyivät hyvin pal-

jon ja nopeasti. Voidaan sanoa, että yhteen vuo-

teen sisältyi kymmenen vuotta. 

Tämän vaiheen tutkielmia ja esseitä ei enää 

julkaistu vaan ne levisivät lähinnä monisteina toi-

minnassa mukana olleiden parissa, ensin Idun ja 

myöhemmin 90-luvun alkupuolella Uusi sivistys –

liikkeen nimissä. 

Ajatusten taustoista ja itse näkemyksistä voi-

daan olla mon-

taa mieltä. Lie-

nee kuitenkin 

kiistatonta, että 

tämän ajan kir-

joitukset muo-

dostavat silloi-

seen historialli-

seen tilantee-

seen tiiviisti 

liittyvän, sisäl-

löltään eheän ja 

monipuolisen 

kokonaisuuden, 

jolla on selkeät 

aatehistorialliset 

juuret. 

Näissä artikkeleissa mentiin lopullisesti marxi-

laisen kehikon yli, emmekä ole tämän jälkeen 

enää kutsuneet itseämme marxilaisiksi, edes uu-

distetussa muodossa. Ne loivat perustan sille, 

että Matti myöhemmin 1990-luvun alussa saattoi 

asettaa tehtäväksi uuden filosofisen universaali-

historian luomisen. 

Irti marxismin raameista—
puolakkalaisuuden perusta syntyy 

Inari Heinonen: Hessu ja Seppo. KUVA: Uusi historia ry.  

Matin kirjassa vuodelta 1982 ei sanottu mitään 

kateuden eikä vallanhimon käsitteistä. Tärkeä 

askel tuossa suhteessa oli nk SPO-moniste vuo-

delta 1986. 

(2) Johdatus uuteen 

maailmankatsomukseen 

Tiivistelmä Matin vuonna 1982 julkaistun teoksen 

ydinajatuksista (Mikä ihminen on?). Siinä on yh-

teenveto marxilaisen dialektiikan kritiikistä – täy-

dennettynä antagonismikäsitteellä, jota ei kirjas-

sa vielä ollut – sekä kokonaisanalyysi Kiinan 

kulttuurivallankumouksen epäonnistumisesta.  

(3) Kommunismin korkeiden 

ihanteiden kritiikki 

Tämä esseekokoelma oli merkittävä teoreettinen 

läpimurto. Siinä arvostellaan analyyttisesti Karl 
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Marxin kommunismin visiota sosialismin koke-

musten ja nykykapitalismin kannalta. 

Vasta tuon ajatuskokonaisuuden myötä Matti 

hylkäsi lopullisesti Marxin universaalihistoriallisen 

näkemyksen, ”kommunistisen suuren kertomuk-

sen”. 

Sosialistinen ja kommunistinen jakoperiaate 

”jokainen kykyjensä mukaan, jokaiselle työnsä 

mukaan” ja ”jokainen kykyjensä mukaan, jokai-

selle tarpeidensa mukaan” ovat osoittautuneet 

paitsi vanhentuneiksi ja mahdottomiksi, myös 

filosofiselta ytimeltään virheellisiksi. 

Marxismissa kuvattu tie luokattomaan yhteis-

kuntaan (kommunismiin) on virheellinen. Mielen-

kiintoista on, että monet vasemmistolaiset nyky-

äänkin jollain tavalla uskovat tuohon näköalaan, 

vaikka eivät enää pyri esim. sosialistiseen vallan-

kumoukseen. 

”Kirjoitin kommunismin ihanteiden kritiikin 

varsin varhain, 80-luvun lopulla, mutta katkerasti 

olen saanut oppia että ajatukset jäivät kesken”, 

sanoi Matti myöhemmin. 

Uudenlaisen yhteiskunnan ja uudentyyppisten 

yhteisöjen rakentamisen päätunnukseksi esite-

tään: ”Palkkaa on maksettava myös oikeudenta-

jun ja totuudenrakkauden perusteella”. Tämä 

tunnus yhdistettynä kansanvaltaiseen markkina-

talouteen, vallan hajasijoittamiseen ja oikeusval-

tioon on historiallisen kokemuksen valossa ainoa 

mahdollisuus vastustaa sekä taloudellista että 

sosiaalipsykologista riistoa ja alistamista. 

 

“Jokaiselle on annettava aineellista palkkaa ja 

sosiaalista tunnustusta hänen ihmisarvonsa, 

toimintansa inhimillisyyden perusteella. Suu-

rinta ‘palkkaa’ on siis maksettava sille, joka 

suhtautuu kanssaihmisiinsä muita oikeuden-

tuntoisemmin! – Tämä yksinkertainen oivallus 

menee mielestämme marxilaisen maailman-

katsomuksen raamien ulkopuolelle. Sen va-

raan voidaan ja tulee rakentaa kokonaan uusi 

yhteiskuntateoria!” 

(5) Informaatioteknologisen val-

lankumouksen yhteiskunnalliset 

vaikutukset 

Erityisesti se, miten ne ovat päinvastaisia kuin 

teollisen vallankumouksen yhteiskunnalliset vai-

kutukset 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Pien-

yritteliäisyyden merkitys (monissa myös uusissa 

muodoissa) kasvaa, ei vähene, kuten marxismissa 

oletettiin. Perinteinen työväenluokka sen sijaan 

kyllä alkoi pienentyä.  

(6) Marxilaisen talousteorian ja 

työn käsitteen kritiikki 

Arvolaki ei ollenkaan päde henkisen työn tuottei-

siin, joiden merkitystä talouselämälle, kansakun-

nalle ja ihmiskunnalle on aivan mahdotonta ra-

hassa mitata.  

(4) Historian neljä tendenssiä 

Uuden dialektiikan soveltamista historianfilosofi-

aan: sekä edistyksellisissä että taantumuksellisis-

(7) Aate voitti, liike hävisi 

Idulle oli luonteenomaista, että ajattelu kehittyi 

vuosi vuodelta, mutta samanaikaisesti eteen il-

maantui aina uusia ongelmia ja umpikujia. Pa-

himmissa tapauksissa entiset hyvät ystävät lähti-

vät raakoihin parjauskampanjoihin vahin-

goittaakseen Itua ja sen keskeisiä henkilöitä. 

Idussa ei ymmärretty kyllin selvästi ihmisten psy-

kologista valtapeliä eikä kulttuurifasismia: Ihmi-

nen voi nähdä ympärillään vääryyksiä ja omistau-

tua epäitsekkäästi toimintaan oikean asian puo-

lesta samalla kun hän psykologisen vallanhimon, 

itserakkauden ja kunnianhimon ohjaamana pyrkii 

tuhoamaan lähellään olevia henkilöitä. 

Uudet ajatukset eivät riittäneet ”yhteiskunta-

filosofisen liikkeen” saati ”elämänfilosofisen liik-

keen” rakentamiseen ja Itu lakkautettiin tietoisel-

la päätöksellä vuonna 1989. Idun kohtalo kitey-

tyy tunnuksessa ”Aate voitti, liike hävisi”, jota 

Matti Puolakka käytti Idun lakkauttamisen jäl-

keen tekemässään arviossa liikkeen historiasta. 

sa päävirtauksissa on olemassa dynaaminen, 

uutta luova sekä staattinen puoli.  
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Idussa 

ymmär-

rettiin 

Puolan 

työläiska-

pinan 

maailman-

historiallin

en merki-

tys. KUVA: 

Uusi histo-

ria ry  

Neuvostoliitto- ja suomettumis-
tutkimus 1970- ja 80-luvuilla 

MLR ja Itu olivat monessa kysymyksessä aivan 

omalla tasollaan verrattuna muuhun aikansa yh-

teiskunnalliseen ajatteluun Suomessa. Ennustim-

me Neuvostoliiton edessä olevan romahduksen ja 

Kiinan kehityksen. Myös filosofian ja yhteiskunta-

tieteiden alueilla se, miten Idussa nähtiin marxis-

min kriisi ja miten eritellen siihen suhtauduttiin 

oli ainutlaatuista. Suurten linjojen hahmottami-

sessa se oli viisaampaa kuin mitä mikään yliopisto 

tai akateeminen tutkimuslaitos kykeni tuotta-

maan.  

MLR:n suomettumisnäkemyksissä olivat kes-

keisiä seuraavat näkemykset: 

1. Suomen ja Neuvostoliiton suhteista ja 

yleensä Neuvostoliitosta on voitava käydä avoin-

ta keskustelua. 

2. Neuvostoliitto on luonteeltaan valtiokapi-

talistinen ja sosiali-imperialistinen, laajentumis-

haluinen supervalta. 

3. Neuvostoliiton kaikinpuolinen painostus 

Suomea kohtaan ja siihen myöntyminen uhkaa-

vat Suomen itsenäisyyttä ja demokratiaa. 

 

Kaikilta olennaisilta osiltaan näkemykset ovat 

osoittautuneet historiallisesti kestäviksi ja oikeik-

si. 

Koska arvostelimme Neuvostoliittoa marxilai-

sin käsittein, sen ”omilla aseilla”, kykenimme nä-

kemään sen valtavan sanojen ja tekojen välisen 

ristiriidan ja valheen, johon brezhnevismi perus-

tui. Sellaisella vallalla ei loppujen lopuksi ole legi-

MLR:n aika 1970-luvulla 

Missään muussa länsimaassa ei oltu niin tietä-

mättömiä neuvostoyhteiskunnan todellisuudesta 

kuin Suomessa. Itä-Euroopassa virallinen valhe 

ymmärrettiin valheeksi, Suomessa ei. Täällä mah-

dollisuus käyttää “Moskovan-korttia” sisäpoliitti-

sessa valtapelissä sokaisi monet täysin. 
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timiteettiä eikä se voi kestää. 

Mielestämme kaikkein paras esimerkki neu-

vostojohdon aatteellisesta ja käytännöllisestä 

vararikosta oli seikka, johon muut Neuvosto-

liittoon kriittisesti suhtautuvat eivät kiinnittäneet 

lainkaan huomiota: vuonna 1961 hyväksytyn puo-

lueohjelman mukaan Neuvostoliiton piti ohittaa 

USA taloudessa vuoteen 1970 mennessä ja siirtyä 

täysimittaiseen kommunismiin vuoteen 1980 

mennessä. – Se olisi merkinnyt mm. luokkaerojen 

katoamista, rahan käytöstä luopumista ja siirty-

mistä hyödykkeiden jakoon kansalaisille tarpei-

den mukaan. Puolueohjelma uudistettiin vasta 

Gorbatshovin kaudella vuonna 1986. 

Idussa ennustettiin  

Neuvostoliiton romahdus 

Max Jakobson kirjoitti Kanava-lehdessä v. 1993: 

 

”Kukaan ei voi tänä päivänä todistettavasti 

osoittaa osanneensa odottaa neuvostovallan 

äkillistä luhistumista 80-luvun ja 90-luvun 

vaihteessa. Esimerkiksi Henry Kissinger kirjoitti 

ulkoministerikaudellaan 70-luvun alussa: 

“Tänään ensi kerran historiamme aikana on 

edessämme kerta kaikkisen selvänä se tosi-

asia, että (kommunismin) uhka on päättymä-

tön. 

”Maailmanpoliittinen asetelma, jossa kaksi 

supervaltaa olivat vastakkain, oli Kissingerin 

mielestä pysyvä. Tämä oli yleinen käsitys. Siitä 

poikkeavaa mielipidettä emme löydä ainakaan 

Suomesta, vaikka kuvittelimme tuntevamme 

Neuvostoliittoa paremmin kuin muut.” [1] 

 

Max Jakobsonin väite ei pidä paikkaansa. 1970

-luvun lopulla Matti Puolakka ennusti oikein Neu-

vostoliiton taloudellisen alamäen, tulevan romah-

duksen ja neuvostoimperiumin hajoamisen. Tämä 

näkemys analyyttisine perusteluineen esitettiin 

ensimmäisen kerran vaihtoehtoliike Idun talvilei-

rillä vuodenvaihteessa 1981-82 pidetyssä alustuk-

sessa ja julkaistiin Ituja-lehdessä v. 1982. Aikaja-

naksi Matti asetti silloin 5-10 vuotta. 

Ainoa valtalehdistössä julkaistu kommentti piti 

ennustustamme lähinnä säälittävän huvittava-

na. [2] 

Tämän jälkeen Matti palasi aiheeseen useita 

kertoja. Itu-tiedotteessa (Näkemyksemme 1985) 

hän ennakoi vuoden parin tarkkuudella romah-

duksen ajankohdan. 

Vuonna 1987 vaihtoehtoliike Itu järjesti Helsin-

gissä keskustelutilaisuuden Neuvostoliiton tule-

vasta romahduksesta. Siellä Matti esitti myös nä-

kemyksensä siitä, että Neuvostoliittoon ei voi vä-

littömästi syntyä länsimaistyyppistä laillista kansa-

laisyhteiskuntaa. Tämä johtuu toisaalta lähtökoh-

dista, ja toisaalta uusliberalistisen globalisaation 

luonteesta. Paikalla oli kutsuttuna useita vaihto-

ehtoliikkeiden ihmisiä, jopa taistolaisia. 

Nämä perustellut ennakoinnit herättivät suo-

malaisen vasemmiston ja kulttuurielämän piirissä 

lähinnä naurua ja ylenkatsetta. 

Kun Neuvostoliitto sitten tosiaankin romahti, 

tätä ei enää haluttu muistaa. Totuudeksi julkises-

sa keskustelussa tuli hokema, että ”kukaan ei 

osannut eikä olisi voinut osata” ennustaa Neuvos-

toliiton romahdusta vaan se tuli ”kaikille yllätyk-

senä”. 

Eristetystä asemastamme johtuen hyvin har-

vat ulkopuoliset tiesivät Idun piirissä suoritetusta 

Neuvostoliitto-tutkimuksesta ja perustelluista 

ennakoinneistamme – ja hekin sivuuttivat ne 

ylenkatseellisella hiljaisuudella – meniväthän ne 

niin jyrkästi yleistä mielipidettä vastaan. Valtaosa 

 

Piirros Inari Heinonen. 
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Tutkimustyömme nykyajan 

valossa 

Uusin suomettumistutkimus on tuonut lisävalais-

tusta Suomen valtiojohdon ja erityisesti presi-

dentti Kekkosen toimintaan. Myös idänkauppaan 

liittyy sellaisia piirteitä, joiden analysointi jäi meil-

lä aikanaan vaillinaiseksi. Joissain yksittäisissä 

kysymyksissä teimme liian yksipuolisia johtopää-

töksiä. 

Kulissien takana Suomen itsenäisyyttä puolus-

tettiin enemmän kuin voimme tietää. Myös ETY-

Kissä oli kaksi puolta. Väitimme että liennytys on 

huijausta, jonka varjolla Neuvostoliitto varustau-

tuu hyökkäyssotaan. Tuo näkemys oli oikea: myö-

hemmin on saatu tietää, että sotilasmenot olivat 

vielä paljon suuremmat kuin tuolloin tiedettiin. 

(Lähde.) Väheksyimme kuitenkin sitä tukea mitä 

ETYKin päätösasiakirjaan vetoaminen antoi Neu-

vostoliiton ja Itä-Euroopan toisinajattelijoille ih-

misoikeuksien puolustamisessa. 

Suurin puute tuon aikaisessa ymmärrykses-

sämme juonsi juurensa marxilaisesta taustastam-

me: väheksyimme oikeusvaltion ja laillisuusperi-

aatteen merkitystä, emmekä korostaneet tar-

peeksi suomettumisen oikeudellisia ulottuvuuk-

sia. – Nykyisessä teoriassamme laillisuusperiaate 

on tärkein poliittinen vedenjakaja edistyksen ja 

taantumuksen välillä. 

Kaiken kaikkiaan suomettumista ja Neuvosto-

liittoa kohtaan esittämämme kritiikki on historial-

lisesti ainutlaatuinen eettis-intellektuaalinen saa-

vutus. 

MLR:n ja Idun roolin käsittely loistaa poissa-

olollaan suomettumistutkimuksesta (joitakin mi-

nimaalisia viittauksia lukuunottamatta). Tässä on 

kyse ns. kollektiivisesta itsepetoksesta, tai vali-

koivasta muistista – siis edelleen tietynlaisesta 

suomettuneisuudesta. Osittain se johtuu myös 

nykyajan vallitsevasta muodista: marxilaisen pe-

rinteen sivuuttamisesta. 

OTE Matti Puolakan kirjasta ”Mikä ih-

minen on?  (1982). 

 

Historia on syvimmältä olemukseltaan aate-

historiaa. Taistelu oikeista aatteista muodos-

taa historiaa eteenpäin vievän ”moottorin”. 

Tähän päädytään väistämättä, jos historian 

olemusta tarkastellaan nykyisyyden kannalta, 

siltä kannalta, miten tänään tulisi rakentaa 

vallankumouksellista liikettä, mikä vie nyt his-

toriaa eteenpäin. Tietenkään historia ei ole 

aatehistoriaa miten tahansa. Ensinnäkin yh-

teiskunnan taloudellis-poliittiset olosuhteet 

muodostavat (hyvin laajasti katsottuna) aattei-

den ja aatteellisen taistelun lähtökohdan ja 

puitteet. Ihmiset eivät muuta maailmaa mieli-

valtaisesti oman päänsä mukaan, vaan heidän 

on saatettava ajatuksensa vastaamaan todelli-

suutta, yhteiskunnallisia lainalaisuuksia. Mutta 

tällöin he myös muuttavat ajatuksillaan tätä 

todellisuutta, näitä lainalaisuuksia. Toiseksi 

aatteiden kehittäminen ei ole teknistä työtä 

”akateemisessa” mielessä:62} moraali on kaik-

kia uusia aatteita kirvoittava tekijä. On 

”yksinkertaisia” tekoja, jotka synnyttävät väis-

tämättä suuria aatteita ja tunteita, sekä 

”ajatuksia”, jotka eivät voi millään muuttua 

minkäänlaisiksi teoiksi, eivätkä ylipäätänsä 

liikuttaa ketään. Kysymys on siitä kuljetaanko 

”virran myötä” vai ”virtaa vastaan”, puoluste-

taanko yksilöllisen ja sosiaalisen dialektista 

ykseyttä vai erotetaanko niitä mekaanisesti 

toisistaan. Moraali yhdistää teorian käytän-

töön, moraaliset teot avaavat ajattelulle aivan 

uusia näkymiä, ja toisaalta vain ihmisyyden 

perustuntojen inspiroimat ajatukset synnyttä-

vät maailmaa muuttavia tekoja. (s. 192) 

Mitään olennaista historiallista tapahtu-

maa ei materialismin pohjalta vielä selitetä. Se 

ei avaa näkökulmaa historiallisten tapahtu-

mien varsinaiseen sisältöön, niiden itseliikun-

taan. (s. 200) 

Miten aatteet luovat historiaa? 
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MLR:n suhtautuminen Kiinaan oli 

itsenäistä ja analyyttista. 

Ymmärsimme, että Kiina on alike-

hittynyt maa, joka vasta muutama 

vuosikymmen sitten on vapautunut 

maaorjuudesta, feodalismista ja siir-

tomaasorrosta. Kiinassa ei ollut yh-

teiskunnallista kokemusta sellaisten 

moraalifilosofisten kysymysten poh-

timiseen jotka länsimaissa nousivat 

polttavina esille. (Esim. ”vapaa rak-

kaus” tarkoitti Kiinassa sitä, että van-

hemmat eivät enää päättäneet las-

tensa avioliitoista.) 

”Maolaisuuden” nimellä kulki 

tuon ajan Euroopassa hyvin monen-

laisia liikkeitä ja ryhmiä, monet niistä 

todellakin hihhuleita, jopa väkivaltaisia. Teimme 

jyrkän pesäeron sellaisiin virtauksiin. 

Mm. näistä syitä korostimme aatteellisissa 

juurissamme marxismi-leninismiä, ja Mao Zedon-

gin filosofiaa nimenomaan tuon tradition jatkaja-

na ja kehittäjänä. 

”Maolais”leima oli erityisen vahingollinen juuri 

Suomessa, koska taistolaisten brezhneviläinen 

demagogia esti suomalaista yleisöä saamasta 

minkäänlaista objektiivista kuvaa Maon filosofias-

ta. Kokonaiskuvan muodostaminen 1900-luvusta 

on mahdotonta, jos Kiinan vallankumouksen ko-

kemukset ja niistä tehdyt yhteenvedot sivuute-

taan. 

Asiallinen, monipuolinen ja kokonaisvaltainen 

arvio niin Kiinan kuin Venäjänkin vallankumouk-

sista, kommunismin noususta ja tuhosta, on vielä-

kin tekemättä. Mielestämme se on edellytyksenä 

myös kommunismin rikosten syvälliselle ymmär-

tämiselle ja käsittelylle. 

Kiinan kulttuurivallankumous innosti etenkin 

etsivää nuorisoa länsimaissa 1960-luvun puolivä-

listä 1970-luvun puoliväliin. Tähän oli syynsä: 

Neuvostoliitto oli selvästikin byrokratisoitunut ja 

siellä oli vallassa uusi yläluokka. Miten estää täl-

Itsenäinen ja kriittinen 
suhde Kiinaan 

Kulttuurivallankumous ei tuottanut suurta kulttuuria, varsinkaan ei elo-

kuvan ja kirjallisuuden alalla. Poikkeuksena jotkut baletit ja oopperat. 

Punainen naiskomppania Helsingin juhlaviikoilla 2015.  

lainen kehitys – kulttuurivallankumous näytti an-

tavan siihen vastauksen. Meistä monia innosti 

erityisesti näköala ”vallankumouksesta ihmis-

sielussa”. 

Monet yksittäiset linjanvedot olivat oikeita, 

esim. se että Mao vaati perustuslakiin kirjattavak-

si lakko-oikeuden ja ”oikeuden kirjoittaa suurikir-

jaimisia julisteita”, mikä Kiinan oloissa oli yhtä 

kuin sananvapaus. Se, että opiskelijoita ja henki-

sen työn tekijöitä lähetettiin maaseudulle koke-

maan mitä on talonpoikien elämä, oli myös aja-

tuksena oikea, maassa jossa talonpojat olivat 

vasta vapautuneet maaorjuudesta ja jossa sy-

vään luokkajakoon liittyi paljon halveksuntaa ruu-

miillista työtä kohtaan. Eri asia sitten miten tätä 

linjaa käytännössä noudatettiin. 

Myös se, että puolueessa käydyt linjaväittelyt 

vietiin kansalaiskäsittelyyn oli periaatteessa oi-

kein. Mutta koska noita väittelyitä käytiin virheel-

lisen moraalifilosofisen linjan ja ihmiskäsityksen 

perustalla, tulokset olivat sitten sitäkin katastro-

faalisempia. Kuten Matti v. 1982 julkaistussa kir-

jassaan toteaa, Maon oma linja synnytti punaista 

fasismia. 

Tuota ei vielä 1970-luvun alkupuolella voinut 

nähdä. Pidimme punaisen fasismin ilmauksia 
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Kapitalismin palautuminen 

Kiinaan 

Vuonna 1976 MLR:n leirillä Matti Puolakka totesi, 

että Kiinan kulttuurivallankumous on epäonnistu-

nut; Kiinassa sama myönnettiin julkisesti v. 1977. 

Kulttuurivallankumouksen epäonnistuminen ei 

ollut meille omien kokemustemme ja kulttuuri-

vallankumouksen moraalifilosofista linjaa koh-

taan esittämämme kritiikin vuoksi mikään yllätys. 

Sen sijaan sen katastrofaaliset mittasuhteet ja 

kauheus myöhemmin oli järkytys. 

Joulukuussa 1978 Kiinan kommunistisen puo-

lueen keskuskomitea asettui ns. tuotantovoimien 

teorian kannalle. Kaksi tuntia sen jälkeen, kun oli 

lukenut kyseisen päätöslauselman, Matti totesi, 

että Kiina menee kapitalismiin. 

Tuon asian näkeminen ei ollut älyllisesti vai-

keata. Koko 60- ja 70-luvun olivat kaikki marxisti-

leninistit – mukaa lukien Kiinan kommunistinen 

puolue – arvostelleet monipuolisesti ja perustel-

lusti tuota ns. tuotantovoimien teoriaa. Se oli eräs 

keskeinen väittelynaihe Kiinan ja Neuvostoliiton 

puolueiden suuressa polemiikissa. [1] 

Vaikeus oli yksinomaan moraalinen: uskaltaa-

ko pitää kiinni periaatteellisista kannoistaan sil-

loin, kun omat auktoriteetit niistä lipeävät. Esim. 

Norjassa oli suhteellisen vaikutusvaltainen marxi-

lais-leniniläis-maolainen puolue, kooltaan ja vai-

kutukseltaan lähes taistolaiseen liikkeeseen ver-

rattava. Mutta norjalaiset eivät uskaltaneet. He 

muuttivat mieluummin periaatekantansa kaiken-

laisin meriselityksin, kuin jäivät ajattelussa yksin, 

ilman suuren ja mahtavan KKP:n selkänojaa. 

Matti ennusti tuolloin aivan oikein myös sen, 

että dengismi vie Kiinan toivottomaan korrupti-

oon ja sitä tietä sisäisiin levottomuuksiin. 

Toisaalta emme silloin vielä ymmärtäneet, mi-

ten välttämättömiä kapitalistiset talousuudistuk-

set niin Neuvostoliitossa kuin Kiinassa olivat. So-

sialistisen suunnitelmatalouden mahdottomuus ei 

vielä ollut käynyt ilmi. 

Väärää oli kuitenkin se, että kapitalismiin joh-

tavat talousuudistukset ja linjanvedot tehtiin val-

heellisesti ”sosialismin” nimikilven alla. Byro-

kraattinen puoluejohto saattoi siten varmistaa 

valtansa säilyttämisen. Ei ollut varmasti sattuma, 

että Dengin ensimmäisiä toimenpiteitä valtaan-

nousunsa jälkeen oli lakko-oikeuden lakkauttami-

nen. 

Kiinaa ovat vaivanneet korruptio ja sisäiset 

levottomuudet, mutta siitä huolimatta maa on 

ollut taloudellinen menestystarina. Matti alkoi 

arvioida uudelleen näkemystään Dengin talous-

uudistuksista viimeisissä puheissaan ennen kuole-

maansa eikä ehtinyt pukea näkemystään kirjalli-

seen muotoon saati systematisoida. 

 

VIITE:  

 

[1] Tuotantovoimien teoriassa oli kyse sosialismin 

rakentamisen päälinjasta: laitetaanko pääpaino 

teknisessä mielessä talouteen, tuotannon kehittä-

miseen vai politiikkaan, aatteelliseen keskuste-

luun ja yhteiskunnallisten olojen kehittämiseen. 

Marxilaisesta historianfilosofiasta tavallaan kyllä 

löytyy perusteita molemmille kannoille.  

poikkeamisina Maon linjasta, emme sen väistä-

mättöminä seurauksina. Meillä oli kuitenkin alus-

ta saakka Maon linjasta poikkeavia teoreettisia 

näkemyksiä. Moraalifilosofiassa, kritiikin ja itse-

kritiikin periaatteissa, kulttuurikysymyksissä ja 

elämäntavoissa kuljimme omaa tietämme.  

Kiinaa puolustavat kirjoitukset julkaisuissam-

me olivat perusteltuja ja analyyttisiä. Vaikka em-

me kritiikkiämme MLR:ssä vielä julkaisseet, ja 

saatoimme arvioissamme sortua yksipuolisuu-

teen, niin emme sortuneet hurmahenkisyyteen 

tai tosiasioiden vääristelyyn. 

”Käytimme marxismi-leninismin-Mao Tsetun-

gin ajattelun käsitteistöä viisaalla tavalla”, kirjoitti 

Matti joitakin vuosia sitten. ”Toisaalta me niiden 

sisäisen kritiikin kautta loimme uuden teorian, 

uuden metodin, uuden yhteiskuntateorian ja 

uuden historianfilosofian”. 

Muutama vuosi MLR:n lakkauttamisen jälkeen 

(1982) ilmestyi Matin kirja, jossa esitetään syste-

maattinen erityisesti Maon filosofian kritiikki. Sen 

perusajatukset olivat itäneet MLR:ssä pitkin 1970

-lukua. Mitään vastaavaa emme ole löytäneet 

muiden tuon ajan radikaaliliikkeiden julkaisuista. 

Ehkä jonkun samantapaisen tien kulkeneen filo-

sofin pöytälaatikosta sellainen joskus vielä löy-

tyy? 
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Talousyritys ja tutkimuskeskus 
Saarenmaalle 

Tämä vaihe ei varsinaisesti enää kuulu puolak-

kalaisuuden ”esihistoriaan” ja tässä vain lyhyesti 

joitakin pääasioita. 

Meille oli yllätys, että Neuvostoliiton romah-

dettua ei meille annettu tutkimuksistamme tai 

ennustuksistamme minkäänlaista tunnustusta. 

Toisaalta Matti oli kehittänyt uusia talousteoriaan 

ja ihmiskäsi-

tykseen 

liittyviä aja-

tuksia ja nii-

hin pohjau-

tuvan, filoso-

fista kulttuu-

rimatkailua 

koskevan 

liikeidean. 

Ostimme 

Viron Saa-

renmaalta, 

Kuressaaren 

keskustasta 

hotelliksi 

soveltuvan 

kiinteistön. Ostimme sen valtion huutokaupassa 

yhteisin varoin osamaksulla. 

Idean toteutuminen olisi suonut Matille inhi-

milliset työskentelyolot mielipidevainosta vapaa-

na ja hänen ystävilleen mahdollisuuden työllistyä 

projektissa ja hankkia kohtuullinen toimeentulo. 

Projektimme tuhottiin ensin koordinoidulla 

parjauskampanjalla Vihreässä Langassa ja virolai-

sissa lehdissä, sen jälkeen kaikkien aikojen näy-

tösoikeudenkäynnissä Virossa. Toki myös sisäiset 

syyt vaikuttivat, ennen kaikkea ajatusten riittä-

mättömyys – edelleen. Ne vaikuttivat nimen-

omaan yhdessä ulkoisen vainon kanssa. 

Matti kirjoitti lokakuussa 2018, vain kuukautta 

ennen kuolemaansa: 

 

“Mikä on ollut haaveiden haaveeni? 

”Saarekombinaatti”. [1] Siis sellainen ajattelu-

keskus, missä minun johdollani toimii useita 

tutkijoita. Samassa keskuksessa työskentelee 

myös muiden aatesuuntien ja koulukuntien 

edustajia. Kaikki tapahtuu yliopistojen alaisuu-

dessa. Minulle mieluisinta oli aikoinaan se, 

että Tarton ja Helsingin yliopistot olisivat joh-

taneet Saarekombinaatti-ajattelukeskusta. 

Miten lienee nykyään? En tiedä.” 

 

Tämä on oma tarinansa jonka kerromme myö-

hemmin. 

Tuona aikana, inhimillisesti, sosiaalisesti ja ta-

loudellisesti hyvin vaikeissa oloissa Matti loi uni-

versaalihistoriansa, joka on Uusi historia -sivuston 

pääaihe. Sen tärkeimpiä lähteitä ovat 

 
(1) omat kokemuksemme niin yhteiskunnalli-

sesta toiminnasta, talousyrityksestä kuin ystävyy-

den ja uudenlaisen ihmisyhteisön rakentamisesta, 

(2) sosialistisen maailmanjärjestelmän ja kom-

munistisen maailmanliikkeen nousu ja tuho sekä 

kapitalismin uudet kehitysvaiheet, 

(3) ihmissuvun syntyhistoriaa tutkivien tietei-

den käänteentekevät läpimurrot viime vuosikym-

meninä, 

(4) marxismin paikka aatehistoriassa, paluu 

Hegeliin ja yleensä filosofian historiaan – syntee-

siin idealistisesta ja materialistisesta traditiosta. 

Saarenmaan kokemusten (sekä yleensä viime 

vuosien maailmantapahtumien) analyysistä syntyi 

näkemys EU:n (ja yleensä demokratian) kriisistä, 

globaaliyhteiskunnan muodostumisesta ja Mikä 

ihminen on? -väittelysanakirjan ja totuusfoorumin 

ideasta. 

Vasta niiden myötä filosofinen universaalihis-

toria tuli ajatuksellisesti valmiiksi. 

 

VIITE: 

 

[1] Saarekombinaatti oli kiinteistö jonka ostimme 

Saarenmaalta, ja jonne oli tarkoitus rakentaa kyl-

pylähotelli filosofista kulttuurimatkailua varten. 
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On jo aika havaita: Neuvostoliiton 
talous tulee romahtamaan 

• Matti Puolakka, Ituja-lehti 2/1982 

Tietyssä mielessä NL:n talous on jo romahtanut: 

maa on joutunut pysyvään ja alati pahenevaan 

elintarvikekriisiin. Mille tahansa teollisuusvaltiolle 

tuollainen asiaintila on katastrofaalinen — jo se 

itsessäänkin osoittaa, että suuret yhteiskunnalli-

set mullistukset ovat NL:ssa vääjäämättä edessä. 

On vain ajan kysymys milloin neuvostotalouden 

kriisi muuttuu poliittiseksi, koko järjestelmää 

kattavaksi avoimeksi kriisiksi. 

Mm. seuraavilla perusteilla voidaan väittää, 

että NL:n talouden alamäki tulee paitsi jatku-

maan, niin myös kiihtymään: 

1. Huomattava osa NL:n teollisuuden kasvusta 

rahoitettiin 70-luvulla mahtavilla läntisillä lainoil-

la. Enää sellaiseen ei ole mahdollisuuksia, päin-

vastoin: on tullut takaisinmaksujen aika. 

2. Vielä 70-luvulla NL:n talous nojautui kasvus-

saan ns. ekstensiivisiin menetelmiin: työvoimare-

serveihin, raaka-aineiden suhteelliseen helppoon 

hyödynnettävyyteen. Nykyään tuotannon kasvu 

tulisi kuitenkin neuvostoliittolaisten suunnitteli-

joiden mukaan saavuttaa pääasiassa ns. intensii-

visin menetelmin, työn tuottavuutta kohottamal-

la. Tuohon liittyvät kuitenkin neuvostotalouden 

ratkaisevat heikkoudet: virkavaltaisuus, korrup-

tio, tekninen jälkeenjääneisyys, yhteiskunnallisen 

demokratian puute. 

3. Puolan kriisillä — joka on vasta alussa! — 

on ollut jo nyt tuntuva vaikutuksensa koko 

SEV�leirin talouteen. Muutenkin kaikkia SEV-

maita on uhannut 0-kasvu. NL ei voi enää käyttää 

yhtä vapaasti muiden SEV-maiden pääomia omiin 

sijoituskohteisiinsa. Pienet SEV-maat vaativat 

kauppavaihtoa itsellensä vähemmän epäedul-

liseksi. Julkisuudessa on puhuttu jopa jonkinlai-

sen kauppasodan mahdollisuudesta SEV-leirin 

sisällä. 

4. NL on juuttunut sissisodan suohon Afganis-

tanissa, eikä loppua näy — tilanne voi siellä NL:n 

kannalta vain paheta. Myös Vietnamin taloudesta 

on tullut NL:lle pysyvä taakka. 

5. Neuvostoyhteiskunnan militarisoituminen 

näyttää vain kiihtyvän. Kaikki neuvostojohtajat 

ovat viime aikaisissa puheissaan vaatineet varus-

teluponnistelujen lisäämistä. 

6. Kansainvälisen talouden kiihtynyt kilpailu 

heikentää sekin omalta osaltaan neuvostota-

loutta. 

7. Monista eri tekijöistä johtuen yhteiskunta-

moraali on laskemassa NL:ssa romahdusmaisesti. 

Pravda kirjoitti tämän vuoden toukokuussa, että 

taloudellisten rikosten määrä on kymmenessä 

vuodessa nelinkertaistunut. 

8. Minkäänlaisia merkkejä julkisen, demo-

kraattisen keskustelun syntymisestä ei NL:ssa ole. 

Päinvastoin, hallitseva oligarkia tuntuu vain tiu-

kentavan otettaan. 

9. Muutaman viime vuoden aikana on NL:sta 

tullut melko monia uutisia kansalaisten aktiivisista 

vastarintayrityksistä. Lähivuosina sellaiset tulevat 

väistämättä lisääntymään — ennemmin tai myö-

hemmin ne tulevat muuttamaan neuvostotalou-

den kriisin avoimesti poliittiseksi, koko yh-

teis�kuntarakennelman kattavaksi kriisiksi. Edellä 

mainittuja tekijöitä tulisi luonnollisesti tarkastella 

kokonaisuutena — ne vaikuttavat kumuloituen, 

toinen toistaan stimuloiden. 

Neuvostotalouden umpikujaa ei voida selittää 

miltään muulta pohjalta kuin että nyky-NL on uu-

dentyyppinen kapitalistinen valtio, sellainen, jossa 

pääoma on länsikapitalismia laadullisesti 

keskittyneempää ja siten myös olennaisesti te-

hottomampaa. 


