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Kansan palvelija
R i i i t ta  M i k ko l a

"Luuletko että historiaa 
opettamalla voi parantaa 
maailmaa?"

pä äto i M i t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

”Rakastan maatani,
rakastan vaimoani,
rakastan koiraani.

Minulla on melkein kaikkea:
ihmisarvo ja kunnia, jopa bravo-huutoja.
Kansa lahjoitti minulle oman lentokoneen.
Entäs sitten? Siihen minulla on oikeus.
Koko piha tietää minun tehtäväni:
kansan palvelija.”

Näillä laulun sanoilla alkaa ukrainalaisen Kansan 
palvelija -sarjan jokainen jakso. Oletteko katsoneet? 
Sarjassa Ukrainan nykyinen presidentti ja entinen 
näyttelijä Volodymyr Zelenskyi esittää Vasyl Ho-
loborodko -nimistä historian opettajaa, josta tulee 
erinäisten sattumusten vuoksi vahingossa Ukrainan 
presidentti. Holoborodko, joka on rehellinen ja suo-
raselkäinen, yrittää toimia oikein ja avoimesti, mikä 
aiheuttaa maan läpimätäisen korruptoituneessa sys-
teemissä melkoisia ristiriitoja.

Sarja on älykäs ja hauska. Koskettavuus perustuu 
siihen, että ihmisten sinänsä älytön toiminta on lä-
pikorruptoituneessa järjestelmässä ihan järkevää. 
Välillä kuitenkin tilanteet ovat niin riipiviä, että kat-
sojaa itkettää enemmän kuin naurattaa. Jos kaikki 
on rahalla ostettavissa ja valta tarkoittaa automaat-
tisesti rahaa, ei ole paljon tehtävissä. Valitettavasti.

Omasta näkökulmastani on kiehtovaa, että pää-
henkilö on historian opettaja. Se, miten opettaja 
esitetään, on kiinnostavaa. Mielestäni opettajat 
esitetään taiteessa yleensä kolmella tavalla: 1) on-
nettomina luusereina, jotka eivät pärjää kauheiden 
teinien kanssa, 2) suurina sankareina, jotka auttavat 
opiskelijoita löytämään oman itsensä, 3) hirveinä 
natseina, jotka aiheuttavat elinikäiset traumat oppi-
lailleen.

Kansan palvelijan opettaja ei ole mitään näistä. 
Hän on taitava ja pidetty opettaja, mutta myös inhi-
millinen ja virheitä tekevä. Presidenttinä ollessaan 
Holoborodko käyttää monia opettajana oppimiaan 
taitoja: Hän vakuuttaa neuvottelukumppaninsa 
historian tietämyksellään ja fiksuilla analogioilla, 

hän saa vaikeat alaiset rauhoittumaan koulussa 
oppimillaan ihmissuhdetaidoilla, ja hän onnistuu 
ulkomaisten maanjohtajien kanssa tavalla, jolla hoi-
teli koulussa pomottavan rehtorin. Sarjan ristiriita 
perustuu siihen, että vaikka kaikki poliitikot ovat 
läpimätiä, historian opettaja ei ole.

Monia kysymyksiä nousee mieleen. Voiko maas-
sa olla toimivaa demokratiaa ilman toimivaa koulu-
järjestelmää? Jos ei voi, voivatko opettajat vaikuttaa 
kouluissa koko maan demokratian kehitykseen? 
Voivatko koulut olla demokraattisia, jos muu hallin-
to ei ole? Ja yleisesti Eppuja mukaillen: Luuletko että 
historiaa opettamalla voi parantaa maailmaa? 

Tämän syksyn Johnson-, Trump-, Putin-, Salvini-
ym-hullutusten keskellä on rentouttavaa uppoutua 
hetkeksi fiktioon. Suosittelen lämpimästi. Vaikka 
totuus on tarua ihmeellisempää, niin tarukin kertoo 
jotain todellisuudesta. Mika Waltarin sanoin: ”Kir-
jallisuus (ja yleisemminkin taide, kirj. huom.) on 
ihanaa turhuutta, jota ilman elämä on turhaa.” ▪
 


