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VALLANKUMOUSTA 
ODOTELLESSA

Olemme jakaneet kirjan neljään päälukuun. Tässä 
ensimmäisessä teemme yleiskatsauksen diktaattorin 
päämääriin, historiaan ja tulevaisuuteen.

Seuraavat luvut keskittyvät ihmisen psykologiaan, 
diktaattorin käyttämään viestintään sekä rahvaan hal-
litsemisen eri tekniikoihin.
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Diktaattoreihin liitetään helposti hyvin erilaisia mieli-
kuvia, joista jotkut saattavat olla – ikävä kyllä – negatii-
visia. Ensimmäiseksi onkin hyvä tiedostaa, että menes-
tyvä diktaattori ei ole kuin James Bondin Ernst Stavro 
Blofeldt tai Austin Powersin Dr. Evil, joka haluaa 
tuhota vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän ja tienata 
siinä sivussa ”one million dollars”.

Jo pelkästään Bond-elokuvien pohjalta voi todeta, 
että tällaisen diktaattorin ura on väistämättä hyvin 
lyhyt. Elämänmittaista juonittelua seuraa kivulias ja 
hidas kuolema haisammiossa tai muussa eksoottisessa 
kidutusvälineessä vain vähän sen jälkeen, kun tarpeet-
toman monimutkainen mestarisuunnitelma on vii-
mein saatu liikkeelle.

Bond-konnilla on toki kaikki edellytykset nousta 
todellisiksi hirmuvaltiaiksi, mutta heitä ei ole mento-
roitu oikein. Kunnon mentorointi ohjaisi heitä käyt-
tämään kykynsä ja lahjansa oikein sekä ymmärtämään 
diktatuurin todellisen luonteen. Menestyvä diktaattori 
(jollaiseksi sinäkin haluat) on nimittäin liikkeellä aina 
hyvän asian puolesta, jonka julkilausuminen saa aikaan 
laajaa päännyökyttelyä ja hyväksyvää hyminää. Dr. Evil 
-parodia osoittaakin juuri keskeisen puutteen: menes-
tyvä diktaattori ei voi olla paha.
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Sana ”diktaattori” merkitsee kirjaimellisesti saneli-
jaa (lat. dictator). Antiikin Roomassa senaatti saattoi 
hätätilanteissa antaa jollekulle, tyypillisesti kenraa-
lille, vallan toimia poikkeuksellisin valtuuksin esimer-
kiksi pelastaakseen kaupunkivaltion ulkoiselta uhalta. 
Diktaattorilla oli tällöin valta sanella käskyjä niin kuin 
parhaaksi näki, ilman että niistä olisi käyty loputonta 
demokraattista keskustelua. Kun uhka oli poistettu, 
diktaattori luovutti valtansa takaisin senaatille.

Jossain vaiheessa määräaikaisia diktaattoreita alkoi 
kuitenkin kiinnostaa vakinaisempi virka, ja poikkeusti-
laa pyrittiin pitkittämään, jotta diktaattorin valtakausi 
jatkuisi. Kuuluisimpana esimerkkinä mainittakoon 
Julius Caesar, joka julisti itsensä ”ikuiseksi diktaatto-
riksi” (dictator perpetuo). Ikuisuus oli tässä tapauksessa 
kuitenkin vain vajaan kuukauden mittainen, kun ärty-
neet pikkuvirkamiehet puukottivat entisen hyvänteki-
jänsä kuoliaaksi senaatin portailla.

Aloittelevan diktaattorin kannattaa lueskella huo-
lellisesti esimerkiksi Platonin Valtiota. Tässä länsimai-
sen filosofian klassikossa Platon kaavailee totalitaa-
risen valtion pääpiirteet, yhtenä motiivinaan raken-
taa sopiva ympäristö, jossa ihminen ei kasva kieroon, 
vaan hänestä kuin itsestään tulee kunnon kansalai-
nen, joka tietää paikkansa todellisuuden hierarkiassa. 
Hierarkian huipulla tepastelevat filosofikuninkaat, ja 
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tietenkin Platon ihan vain sattui olemaan itsekin filo-
sofi.

Filosofeilla on nimittäin taito tietää kaikkien mui-
den puolesta, mikä näille on edullisinta, ja jos muut 
ovat järkeviä, he tyytyvät osaansa joko sotilaina tai työ-
läisinä. Ja näin meillä onkin utooppisen ihanan val-
tion ainekset kasassa. Platon on innoittanut monia 
diktaattoreita ja heidän yhteiskunnallisia kokeilujaan.

Tarkoitus pyhittää keinot, varsinkin valtiota johdet-
taessa. Niccolo Machiavellin Ruhtinasta lukeneet tietä-
vät, että Machiavellin mukaan hallitsijan on toisinaan 
venytettävä sääntöjä valtionsa hyväksi. Kansan etu vaa-
tii joskus sitä, että välillä vähän narrataan ja pimite-
tään tietoja. Machiavelli opettaakin tärkeän periaat-
teen: jos jäät kiinni valehtelusta, kerro, että teit sen 
kansan parasta ajatellen.

Hieman tuoreempana esimerkkinä mainittakoon 
EU:n talouskomissaarin Olli Rehnin kirja Myrskyn sil-
mässä, jossa hän myöntää lasketelleensa rahvaalle lui-
kuria muun muassa EU:n pankkien tilasta tietoisena 
siitä, että ihan höpöjuttujahan tässä tuli puhuttua. 
Mutta kansan parhaaksi kuitenkin.

Parhaimmillaan tämän kaiken voi pukea aforisti-
seen muotoon, mikä antaa sanomalle lisää uskotta-
vuutta, koska se näyttää viisaalta sananlaskulta. Kesä-
kuussa 2013 Hämeenlinnassa järjestetyssä Retoriikan 
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kesäkoulun poliittista retoriikkaa käsitelleessä deba-
tissa kuultiin kaksi mainiota muotoilua:

”Periaatteet on tarkoitettu ihmisille, joiden 
moraalinen kompassi on rikki.” 
(Mikael Jungner)

”Takinkääntö kuuluu politiikkaan.” 
(Mauri Pekkarinen)

Sen sijaan, että yllä olevissa sanottaisiin suoraan ”lupa-
ukset voi aina rikkoa, jos siitä on hyötyä”, nämä muo-
toilut tuottavat lisäetua iskevyytensä, yllättävyytensä ja 
vastaansanomattomuutensa vuoksi. Ennen kaikkea ne 
näyttävät täysin vilpittömiltä; ne ikään kuin osoittavat 
kohti jotakin suurempaa moraalisuuden tasoa kuin 
mihin arjessa yllämme. 

Ja juuri tämä on vahvan hallitsijan keskeinen voi-
manlähde, jolla hän kohoaa hyvän ja pahan tuolle 
puolen. Machiavelli opettaa:

”Ruhtinaalle on siis hyödyksi näytellä arme-
liasta, uskollista, lempeää, vilpitöntä ja hurs-
kasta, mutta hänen tulee olla siinä määrin 
itsensä herra, että hän tarpeen tullen voi ja 
osaa menetellä myös päinvastoin. On siis 
otettava huomioon, että ruhtinas [...] ei voi 
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noudattaa kaikkia niitä hyveitä, jotka tuot-
tavat ihmisille hyvän maineen. Jotta hän 
voisi säilyttää asemansa, hänen on useinkin 
pakko toimia vastoin uskollisuuden, armeliai-
suuden, inhimillisyyden ja uskonnon lakeja. 
Siksi hänellä pitääkin olla sellainen luonne, 
että hän on valmis kääntymään sinne, minne 
onnen tuulet ja suhdanteiden vaihtelut osoit-
tavat.”

Machiavelli jatkaa selittämällä, kuinka hyvän hallitsi-
jan tulee tehdä kaikkensa näyttääkseen edellä mainit-
tujen hyveiden ruumiillistumalta. Hän ei saa päästää 
sanaakaan suustaan, joka edes etäisesti viittaisi pahei-
siin. Todellisuus ja se, mitä hallitsija tekee, ovat kui-
tenkin aivan toista. Machiavelli viittaa nimeltä mai-
nitsemattomaan hallitsijaan, joka koko ajan saarnaa 
rauhasta ja uskollisuudesta, mutta joka tosiasiassa on 
näiden hyveiden leppymätön vihollinen. Mutta näillä 
avuilla hän on kuitenkin pitänyt valtakuntansa näpeis-
sään menestyksekkäästi. Hallitsijan ei silti tule liikaa 
miettiä, mitä rahvas ajattelee tällaisesta kaksinaismo-
ralismista, koska rahvastakin kiinnostaa vain hyvä lop-
putulos.

Palataanpa vielä diktaattorin sisäiseen motivaa-
tioon. Machiavellin mukaan (tulkinnasta riippuen) 
diktaattori-ruhtinas joko ajattelee toimivansa kansan 
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parhaaksi tai ainakin teeskentelee toimivansa näin. 
Molempia asenteita tarvitaan ajoittain. Joskus on 
pakko teeskennellä, mutta jos mielii välttää Bond-kon-
nien kohtalon, menestyvän diktaattorin on kyettävä 
löytämään oikea mielentila. Vahvan hallitsijan keskei-
nen ominaisuus on kyky ajatella olevansa oikeassa, 
joka yhdistyy ajatukseen siitä, että hänen toimintansa 
lopulta hyödyttää muitakin.

Kirjailija C. S. Lewis kiteyttää tämän muitten par-
haaksi toimimisen seuraavasti:

”Kaikista tyrannioista kaikkein alistavin on 
sellainen, joka saa motivaationsa toimi-
misesta uhriensa parhaaksi. Olisi parempi 
elää ryöväriparonien sorron alla kuin tulla 
muserretuksi kaikkivoipien moraalisten tois-
ten asioi hin sekaantujien toimesta. Ryöväri-
paronin julmuus voi joskus tauota ja hänen 
himonsa voi tulla tyydytetyksi. Mutta ne, 
jotka piinaavat meitä omaksi parhaaksemme, 
piinaavat meitä loputtomasti, koska he teke-
vät sen omantuntonsa siunaamina.”

Nimittäin jos sinua kiinnostaa vain ”one million dol-
lars”, on helpompiakin tapoja saada se haltuun. Esi-
merkiksi opettelemalla pelaamaan hyvin lätkää tai 
ajamaan formulaa. Tai ryhtymällä poplaulajaksi. Tai 
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kirjoittamalla kirjan siitä, kuinka tulla diktaattoriksi. 
Näitä vaihtoehtoja on rajattoman paljon enemmän-
kin, ja ne ovat paljon riskittömämpiä kuin diktaatto-
rin ura. Mutta jos sinua ajaa rahanhimon lisäksi halu 
muuttaa maailma omaksi kuvaksesi, silloin ja oikeas-
taan vain silloin ainut relevantti uravaihtoehto löytyy 
ravintoketjun huipulta.

Esseisti Timo Hännikäinen kuvaa samaa mielen-
tilaa hieman arkisemmassa kontekstissa puhuessaan 
”tiedostajista”.

”Juuri he tiedostavat yhteiskunnallisen epä-
oikeudenmukaisuuden ja ihmiskunnan maa-
ilmanlaajuisen kriisitilan, muut ovat tiedotto-
mia. Valveutuneina yksilöinä he ovat moraa-
lisesti korkeammalla tasolla, mutta aateli 
myös velvoittaa: heillä ei ole oikeutta jättää 
muita ihmisiä rauhaan, vaan heidän on valis-
tettava niitä, joiden silmät eivät ole vielä 
avautuneet.

Tiedostajien maailmankuva on totali-
taarinen, muttei miehisen aggressiivisella, 
uhoavalla ja alistavalla tavalla niin kuin fasis-
min tai militantin islamin maailmankuva. 
Heidän totalitaarisuutensa on hienovarai-
sempaa, feminiinisempää. Tiedostaja ei ole 
sielultaan poliisi tai vääpeli, vaan peruskou-
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lun kansankynttilä tai lastentarhantäti. Hän 
jakaa ihmiset syyllisiin, uhreihin ja passiivisiin 
ja kohtelee heitä kuin ammattikaitsija lapsi-
katrasta. Uhreina pitämiään hän holhoaa, 
paapoo ja lahjoo, kun taas kurittomia syyl-
lisiä pitää torua ja uhkailla – ei kuitenkaan 
piiskata, koska se ei ole edistyksellisten kas-
vatusoppien mukaista. Muut ovat passiivisia 
sivustakatsojia, jotka uskovat kaiken, mitä 
opettaja sanoo. Itsenäiseen ajatteluun kyke-
neviä ja teoistaan vastuullisia ei tiedostajan 
mielestä maailmassa ole – häntä itseään ja 
muita samanmielisiä lukuun ottamatta.”

Vaikka Lewis ja Hännikäinen kritisoivatkin tyranniaa, 
heidän huomionsa ovat tyrannien kannalta hyödylli-
siä. Ensimmäinen olennainen ja mieleen painettava 
asia on siis seuraava: diktaattoreiden suojelupyhimyk-
set Hitler, Stalin ja Mao olivat kaikki liikkeellä vilpit-
tömin aikein ja heidän tavoitteenaan oli tehdä maail-
masta parempi paikka, jossa kaikilla olisi kipikivaa ja 
jeppismeininki.

Tai niin kuin Karl Marx ilmaisi kommunistisen 
utopian ylitsekäymättömän leppeän todellisuuden: 
”Aamulla metsälle, iltapäivällä kalaan, sitten hoide-
taan karja ja illalla keskustellaan kirjallisuuskritii-
kistä.”
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On suorastaan kohtuutonta, että jälkimaailma on 
tahrannut näiden suurten humanistien maineen, 
mutta historiahan kirjoitetaan aina voittajien näkökul-
masta. Kiittämättömyys on maailman palkka, ja tämä 
on aloittelevan diktaattorin aina hyvä muistaa.

Ensiksi sinun tulee valita se hieno asia, jota haluat 
ajaa. Tietenkin tämän tulee olla jotain sellaista, joka 
ei kontekstissasi ole vielä mahdollista. Niinpä oikean 
asian löytäminen vaatii suurta oveluutta. Jos pyrit itse-
valtiaaksi köyhässä maassa, jo se, että lupaat leipää 
ja työtä kaikille, riittää varsin pitkälle. Moderneissa 
länsimaissa tilanne on hieman hankalampi, muttei 
mahdoton. Ihminen on nimittäin kuin musta aukko, 
jonka tarpeet eivät koskaan tule tyydytetyiksi. Ny kyään 
kannattaakin turvautua epämääräisiin iskusanoihin, 
kuten vapaus, toivo, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, muu-
tos ja niin edelleen. Niitä ei kuitenkaan kannata kyt-
keä selkeästi mihinkään liian konkreettiseen, josta 
poliittiset vastustajasi voisivat saada sinut kiinni.

Yllämainittuja iskusanoja sinun tulee käyttää poliit-
tisten päämääriesi yhteydessä siten, että rahvaan anne-
taan ymmärtää, että vapaus tai jokin muu sellainen 
on vain tämän uudistuksen tai muutoksen päässä. 
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Rahvaalle siis tarjotaan vanhaa kunnon porkkanaa 
kepin nokassa. Jaksakaa vielä pieni hetki, tehkää vielä 
tämä ja uhratkaa vielä nuo, niin sitten paratiisin por-
tin avautuvat. Ja niin ne avautuvatkin – mutta vain 
sinulle! 

Länsimaissa kannattaa yleisesti turvautua niin 
sanottuun kasautumisvirhepäätelmään, jonka mukaan 
erilaisia hyviä asioita on mahdollista lisätä toistensa 
päälle samaan tapaan kuin täytekakkuun kerroksia. 
Todellisuudessa tämä ei ole mahdollista, koska monet 
keskeiset hyvät asiat ovat sellaisia, etteivät ne voi olla 
voimassa yhtä aikaa. Ajatellaanpa esimerkiksi Rans-
kan vallankumouksen sloganeita: vapautta, veljeyttä 
ja tasa-arvoa. Tasa-arvon lisääminen edellyttää välttä-
mättä vapauksien leikkaamista, ja vapauksien lisäämi-
nen merkitsee epätasa-arvon lisääntymistä. Samoin 
veljeys ei aina käy yksiin tasa-arvon tai vapauden 
kanssa. 
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