
Liikehdintä itäisessä Keski-Euroopassa vuonna 1956 

 

Neuvostoliiton johtaja Nikita Hrushtshev piti helmikuussa 1956 kommunistipuolueen 20. 
puoluekokouksessa salaisen puheen, jossa hän paljasti Stalinin rikokset ja tuomitsi 
stalinistiset toimintaperiaatteet. Puheen sisältö levisi kevään kuluessa laajalti itäblokin 
maiden asukkaiden tietoon ja julkaistiin myös käännöksinä länsilehdistössä. 
Kommunistipuolueiden piirissä heräsi kiivas keskustelu toimista, joihin pitäisi ryhtyä 
uudistusten aikaansaamiseksi. Stalinismin uhreja vapautettiin vankiloista ja “rehabilitoitiin”, 
mikä tarkoitti väärin perustein annettujen tuomioiden mitätöimistä. 

Stalinismin purkamiseen eli “destalinisointiin” kuului myös kommunistipuolueiden 
informaatiotoimiston Kominformin lakkautus keväällä 1956. Siihen liittyi Nikita 
Hrushtshevin näyttävä tapaaminen Jugoslavian johtajan marsalkka Titon kanssa 
Moskovassa, jolloin he sopivat suhteiden parantamisesta. Myös Kiinan kanssa 
Neuvostoliiton johto pyrki läheiseen yhteisymmärrykseen, mutta kiinalaiset arvostelivat 
Moskovassa otettua kantaa Staliniin. Osoituksena itsenäisyydestään Kiinan 
kommunistipuolue ei tuominnut Stalinia. 

Varsovan liiton maissa Stalinin valtakaudella nimitetyt johtajat pelkäsivät joutuvansa 
syrjäytetyksi ja yleensä vastustivat muutosvaatimuksia. Toisaalta kommunistipuolueiden 
laaja jäsenkunta, opiskelijat ja tavallinen kansa ryhtyivät vaatimaan helpotuksia 
elämäänsä. Liikehdintä oli voimakkainta Puolassa johtaen lakkoihin ja lopulta 28. 
kesäkuuta vakaviin yhteenottoihin työläisten ja poliisin välillä tärkeässä 
teollisuuskaupungissa Poznanissa. Puolan armeijan kukistaessa mielenosoitukset yli 70 
henkeä sai surmansa. 

Moskovasta lähetettiin Puolan tilannetta selvittämään pääministeri Nikolai Bulganin ja 
puolustusministeri marsalkka Georgij Zhukov. Puolan kommunistipuolueen johto vaati 
saada toteuttaa uudistuksia ja nostaa takaisin valtaan Stalinin aikana syrjäytetyn ja 
vangitun johtajansa Wladyslaw Gomulkan. 

Pitkien mutta yhä tuloksettomien keskustelujen jälkeen Nikita Hrushtshev matkusti suuren 
delegaation kanssa 19. lokakuuta Varsovaan rauhoittelemaan tilannetta. Neuvostoliiton 
asevoimille annettiin käsky valmistautua Puolan tärkeimpien kaupunkien miehittämiseen, 
jolloin muun muassa Varsovaa kohti oli jo matkalla ensimmäisiä neuvostoarmeijan 
panssariyksiköitä. Puolueen johtoon valittu Gomulka varoitti, että puolalaiset eivät alistuisi 
ilman vastarintaa. Lopulta Hrushtshev hyväksyi uudistukset ja määräsi 23. lokakuuta 
neuvostojoukot vetäytymään. Gomulka julkisti laajan uudistusohjelman ja vakuutti Puolan 
pysyvän uskollisena Neuvostoliiton liittolaisena. Näin tilanne Puolassa saatiin 
rauhoittumaan viime hetkellä. 

Unkarissa tilanne kärjistyi samoihin aikoihin kansannousuksi vanhoillista 
kommunistipuolueen johtoa ja Neuvostoliiton ylivaltaa vastaan. Imre Nagyn johtama 
uudistusmielinen hallitus ilmoitti 1. marraskuuta, että Unkari eroaa Varsovan liitosta, ja hän 
pyysi myös YK:lta tukea maan puolueettomuudelle. Neuvostoliiton interventio alkoi 4. 
marraskuuta ja murskasi kansannousun verisesti. Noin 3 000 unkarilaista ja noin 700 
neuvostosotilasta sai surmansa, ja 200 000 unkarilaista pakeni ulkomaille. 

Tshekkoslovakiassa, Itä-Saksassa ja muissa itäblokin maissa seurattiin Puolan ja Unkarin 
tapahtumia mutta ei ryhdytty avoimesti kapinoimaan omaa hallitusta tai Neuvostoliittoa 



vastaan. Stalinistista hallintoa kuitenkin uudistettiin koko itäblokin piirissä. Esimerkiksi 
Tshekkoslovakiassa johto vaihdettiin vähin äänin. 

Neuvostoliitossa Puolan ja Unkarin tapahtumat koettiin varottavina esimerkkeinä siitä, ettei 
kovaa kuria saisi höllentää kovin nopeasti. Toisaalta kenellekään ei syksyn 1956 jälkeen 
jäänyt epäselväksi, että Neuvostoliitto oli valmis myös asevoimin pitämään kiinni sodan 
päätyttyä luomastaan sosialistisesta imperiumista. 

Stalinismin purkaminen eli “destalinisointi” jatkui lähivuosina, jopa siinä määrin, että 
Stalinista tehtiin “epähenkilö”. Hänen nimensä poistettiin hakuteoksista ja lukuisista 
Stalinin ylistämiseksi annetuista paikkakuntien ja tehtaiden nimistä. Neuvostoliitossa 
Stalingrad nimettiin Volgogradiksi, ja Itä-Saksassa Stalinstadt sai nimen Eisenhüttenstadt. 
Stalinin patsaat siirrettiin varastoihin tai tuhottiin. Lopulta syksyllä 1961 poistettiin Stalinin 
balsamoitu ruumis Punaisen torin mausoleumista Leninin viereltä ja haudattiin Kremlin 
muuriin. 

Stalinismi ei kuitenkaan kokonaan hävinnyt. Vaikka ihmisiä ei enää vangittu tai teloitettu 
täysin mielivaltaisesti, vanhat rakenteet kestivät. Kriitikot kokivat näyttävän stalinismin 
purkamisen näennäistoimintana, jonka tarkoitus oli ensi sijassa vaimentaa keskustelua 
järjestelmän luonteesta. Huomautettiin, että se oli mahdollistanut Stalinin kaltaisen 
diktaattorin nousun valtaan. Suhtautumisesta Stalinin jättämään perintöön tuli 
kommunistipuolueita syvästi jakava kysymys, vaikka hänen nimeään ei useinkaan 
mainittu. 
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