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Che Guevara-vainaa olisi ollut kovin yllättynyt ja harmissaan nähdessään itsensä 
Evergreen Review-lehden kansikuvassa, persoonallisuuttaan tarkasteltavan Voguen 
sivuilla ja nimeään käytettävän tekosyynä homoseksuaaliselle ekshibitionismille 
newyorkilaisessa teatterissa (ks. Observer 8.5.1969). Mutta pankaamme Vogue 
syrjään. Sen tehtävä on kertoa naisille mitä pitää pukea päälle, mitä tietää ja puhua, 
eikä sen kiinnostuksella Che Guevaraan ole sen enempää poliittisia seurauksia kuin 
Kuka kukin on -teoksen toimittajien työllä. Mutta kaksi muuta vitsiä heijastavat 
laajalle levinnyttä luuloa, jonka mukaan sosiaalisilla vallankumousliikkeillä ja 
vapaamielisellä, julkisella seksuaalisella tai muulla käyttäytymisellä on olemassa 
jonkinlainen yhteys. Jonkun on korkea aika huomauttaa, ettei tälle uskomukselle 
löydy pitäviä perusteita.” Koko käännöksen saa tästä. 
 
Ensinnäkin pitäisi olla selvää, että julkisen seksuaalisen käytöksen sallittavuutta 
koskevilla ajattelutavoilla ei ole mitään erityistä yhteyttä poliittisen hallinnan 
systeemin tai sosiaalisen ja taloudellisen riiston kanssa. (Poikkeus on miesten valta 
naisiin, ja miesten harjoittama naisiin kohdistuva riisto, joka arvatenkin edellyttää 
enemmän tai vähemmän tiukkoja rajoituksia naisten julkisessa käytöksessä.) 
Seksuaalisella ’vapautumisella’ on vain välillinen yhteys muiden vapautumisen 
muotojen kanssa: luokkahallinta ja hyväksikäyttö saattavat vaatia tai sitten olla 
vaatimatta tiukkoja käyttäytymissääntöjä esimerkiksi julkisen tai yksityisen 
seksuaalisuuden alueella. Hinduyhteiskunta ei ollut millään tavalla vapaampi tai tasa-
arvoisempi kuin walesilainen epäkonformistinen yhteisö, koska toisessa pyhättöjä 
käytettiin opastamaan seksuaalisen toiminnan variaatioihin mitä viettelevimmillä 
tavoilla siinä missä toisessa yhteisön jäsenille asetettiin tiukkoja rajoituksia, ainakin 
teoriassa. Tästä kulttuurierosta voi päätellä vain sen, että vakaumukselliset hindut, 
jotka halusivat vaihtelua seksuaalisiin tottumuksiinsa saattoivat oppia tekemään niin 
paljon helpommin kuin hartaat walesilaiset. 
 
Ja todellakin, mikäli karkea yleistys luokkahallinnan ja seksuaalisen vapauden 
välisistä suhteista on mahdollinen, se on se, että hallitsijoiden on vain kätevää 
rohkaista alistettuja seksuaaliseen vapaamielisyyteen tai rentouteen pitääkseen 
hallittujen ajatukset pois alistamisesta. Orjilta ei kukaan ei ole koskaan vaatinut 
seksuaalista pidättäytymistä, päinvastoin. Yhteiskunnissa, joissa köyhät on pidetty 
aloillaan, järjestetään vakiintuneita vapaan seksin purkauksia, kuten karnevaaleja. Itse 
asiassa seksin ollessa nautinnon halvin ja kiihkein muoto (tai kuten napolilaiset 
sanovat, ”sänky on köyhän ooppera”), poliittisesti on erittäin hyödyllistä (muiden 
asioiden ollessa samoja) saada alistetut harjoittamaan seksiä niin paljon kuin 
mahdollista. 
 
Toisin sanoen, sosiaalisen tai poliittisen sensuurin ja moraalisen sensuurin välillä ei 
ole olemassa välttämätöntä yhteyttä, vaikka näin usein oletetaan. Vaatimus jonkin 
käyttäytymismuodon muuttamisesta kielletystä julkisesti hyväksytyksi on poliittinen 
teko vain jos se edellyttää poliittisten suhteiden muuttamista. Valkoisten ja mustien 
oikeus keskinäiseen rakkauteen Etelä-Afrikassa (rotusortopolitiikka päättyi 194, JS) 



olisi poliittinen teko, ei siksi että se laajentaisi seksuaalisesti sallitun aluetta, vaan 
siksi että se käy käsiksi rotusyrjintään. Lady Chatterlyn rakastajan julkaisemisella ei 
ole tuollaisia seurauksia, vaikka sen julkaiseminen saattaisi olla muuten 
tervehdittävää. 
 
Tämän pitäisi olla aivan selvää omasta kokemuksestamme. Muutaman vuoden aikana 
viralliset tai perinteiset kiellot sen suhteen, mitä seksistä voidaan julkisesti – tai 
yksityisesti – sanoa, kuulla ja nähdä, tai sen alueella tehdä, ovat käytännössä 
hävinneet useissa länsimaissa. Uskomus siitä, että kapea seksuaalimoraali on 
kapitalistisen systeemin olennainen suojavalli ei enää pidä kutiaan niin kuin ei sekään, 
että kamppailu tuollaista moraalia vastaan olisi jotenkin erinomaisen kiireellinen 
tehtävä. Silti jotkut vanhanaikaiset ristiretkeilijät kuvittelevat taistelevansa 
puritaanista linnaketta vastaan huomaamatta, että sen muurit ovat käytännössä jo 
murtuneet. 
 
Toki yhä on olemassa asioita joita ei sovi julkaista tai näyttää, mutta tällaisia on yhä 
vaikeampi löytää ja tulla niistä vihaiseksi. Sensuurin häviäminen on yksiulotteinen 
liike, kuten naisten kaula-aukkojen kokoa ja hameenhelmojen pituutta koskeva 
toiminta, ja jos tällainen jatkuu samaan suuntaisena liian pitkään, sen tulokset 
kumouksellisen ruokahalun tyydyttämisessä vähenevät aikaa myöten jyrkästi. 
Näyttelijöiden mahdollisuus nussia toisiaan näyttämöllä on kouraantuntuvasti 
vähemmän tärkeä saavutus edes henkilökohtaisen vapautumisen asteikolla kuin oli 
viktoriaanisen ajan tyttöjen oikeus ajaa polkupyörällä. Nykyisin on aika vaikea löytää 
sellaisia perusteita säädyttömyyssyytteille, joita vastaan kustantajat ovat aikojen 
saatossa puolustaneet sananvapautta. 
 
Kamppailu julkisen seksin puolesta on käytännössä voitettu. Onko tämä tuonut 
sosiaalisen vallankumouksen yhtään lähemmäs, tai todellakaan mitään muutosta 
sängyn, painotuotteiden tai viihteen ulkopuolella (mikä saattaa olla suotava tai sitten 
ei)? Muutoksesta ei ole mitään merkkejä. Kamppailu on tuonut mukanaan vain lisää 
julkista seksiä muutoin muuttumattomaan sosiaaliseen järjestykseen. 
 
Mutta vaikka seksuaalisella vapaamielisyydellä ja sosiaalisella organisaatiolla ei 
olekaan sisäistä yhteyttä toisensa kanssa, olen taipuvainen ajattelemaan hieman 
pahoillani, että vallankumouksen ja puritaanisuuden välillä on sinnikäs yhtäläisyys. 
En osaa ajatella yhtään hyvin hoidettua organisoitua vallankumousta tai hallintoa, 
joka ei olisi kehittänyt huomattavia puritaanisia taipumuksia. Näin on marxismin 
kohdalla, jonka perustajat olivat melko epäpuritaanisia (tai Engelsin tapauksessa 
aktiivisesti anti-puritaanisia). Ja näin on myös Kuuban tapaisissa maissa, joiden 
alkuperäiskulttuuri on puritaanisuuden vastakohta. Myös anarkistis-libertaaniset 
perinteet kuuluvat joukkoon. Se joka uskoo vanhojen anarkistimilitanttien moraalin 
olleen vapaata ja helppoa, ei tiedä mistä puhuu. Vapaa rakkaus (johon he kiihkeästi 
uskoivat) tarkoitti raittiutta, kieltäytymistä huumeista ja monogamiaa ilman 
muodollista avioliittoa. 
 
Libertaarinen (tai tarkemmin antinominen) vallankumousliikkeen osatekijä, vaikkakin 
joskus vahva ja jopa hallitseva vapautumisen aktuaalisella hetkellä, ei ole koskaan 
pystynyt vastustamaan puritanismia. Robespierret voittavat aina dantonit. 
Vallankumoukselliset, joille seksuaalinen tai kulttuurinen libertarianismi on todella 
keskeinen vallankumouksen piirre, siirretään ennemmin tai myöhemmin sivuun. 



Kuten uusvasemmisto meitä muistuttaa Wilhelm Reich, orgasmin apostoli, aloitti 
oikeinkin kyvykkäänä vallankumouksellisena freudomarxistina päätellen hänen 
kirjastaan Fasismin massapsykologia, alaotsikoltaan Poliittisen käyttäytymisen 
seksuaalitalous ja proletariaatin seksuaalipolitiikka. Mutta yllättääkö meitä tieto siitä, 
että Reich päätyi suuntaamaan kiinnostuksensa orgasmiin organisaation sijasta? Sen 
paremmin stalinistit kuin trotskistit eivät tunteneet minkäänlaista intoa 
vallankumouksellisiin surrealisteihin, jotka kolkuttelivat heidän porteillaan sisään 
pääsyä anoen. Politiikassa selviytyneet eivät selviytyneet surrealisteina. 
 
Miksi näin on, on tärkeä ja vaikeaselkoinen kysymys, johon en osaa vastata tässä. 
Onko näin välttämättä, on vielä tärkeämpi kysymys – ainakin niille 
vallankumouksellisille jotka pitävät vallankumoushallitusten virallista puritanismia 
liioiteltuna ja usein ohi asian menevänä. Mutta ei voi kieltää, etteivätkö vuosisatamme 
suuret vallankumoukset olisi omistautuneet seksuaaliselle vapaamielisyydelle. Ne 
ovat edistäneet perustavalla tavalla seksuaalista vapautta, eivät hävittämällä 
seksuaalikieltoja, vaan sosiaalisella emansipaatiolla: vapauttamalla naiset sorrosta. On 
myös selvää, että vallankumousliikkeet ovat pitäneet henkilökohtaista libertarianismia 
harmina. Kapinallisen nuorison keskuudessa, joiden henki ja innostus on lähellä 
vanhanaikaista  sosiaalista vallankumousta, näyttävät inhoavan huumeita, 
mainostettua harkitsematonta seksiä tai muita toisinajattelun tyylejä ja symboleita: 
maolaisia, trotskilaisia ja kommunisteja. Syiksi esitetään usein sitä, että ’työläiset’ 
eivät ymmärrä tai hyväksy moista käytöstä. Niin tai näin, ei voitane kieltää, että 
toisinajattelu vie aikaa ja voimia, ja sitä voi tuskin verrata organisaatioon ja 
tehokkuuteen. 
 
Koko kysymys on osa paljon laajempaa kysymystä tätä nykyä uusvasemmiston 
piirissä näkyvässä (ja jossain maissa kuten Yhdysvalloissa keskeisessä) osassa olevan 
kulttuurikapinallisuuden roolista vallankumouksessa tai muussa sosiaalisessa 
muutoksessa. Ei ole suurta sosiaalista vallankumousta joka ei vähintään perifeerisesti 
liittyisi kulttuuriseen toisinajatteluun. Nykyisissä länsimaissa, joissa ’vieraantuminen’ 
pikemminkin kuin köyhyys on keskeinen kapinallisuuden liikevoima, mikään liike, 
joka ei käy käsiksi henkilökohtaisten suhteiden ja yksityisten nautintojen 
problematiikkaan, ei voi olla vallankumouksellinen. Mutta yksinään 
kulttuurivallankumous ja kulttuurinen toisinajattelu jäävät pelkiksi oireiksi, eikä niistä 
ole vallankumouksellisiksi voimiksi. Poliittisesti ne eivät ole kovin tärkeitä. 
 
Venäjän vuoden 1917 vallankumous kuihdutti kumousta sympatisoivan avant garden 
ja kulttuurikapinallisuuden oikeisiin sosiaalisiin ja poliittisiin mittoihinsa. Kun 
ranskalaiset menivät yleislakkoon toukokuussa 1968, Odeon teatterin tapahtumat ja 
oivalliset graffitit (”on kiellettyä kieltää”, ”when I make revolution it makes me feel 
like making love” jne.) saattoi nähdä pienimuotoisena kirjallisuutena ja teatterina, 
marginaalisena päätapahtumille. Mitä merkittävämpiä tällaiset ilmiöt ovat, sitä 
varmempia voimme olla siitä, ettei mitään suurta ole tapahtumassa. Valitettavasti 
porvarin järkyttäminen on helpompaa kuin hänen sysäämisensä syrjään. 
 
 
Teoksesta Eric Hobsbawm (2007) Revolutionaries (London, Abacus, ss. 284–288) luvatta 
suomentanut Juha Suoranta 


