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ESIPUHE

Nämä Sorrettujen pedagogiikkaan johdattavat sivut ovat tulosta 
kuuden poliittisessa maanpakolaisuudessa vietetyn viime vuo-
teni havainnoista, jotka ovat rikastuttaneet kasvatustoiminnas-
sani Brasiliassa aiemmin saamiani kokemuksia.

Niin »tiedostamisen» (conscientização) roolia analysoineil-
la koulutuskursseilla kuin vapauttavan kasvatuksen käytän-
nön kokeiluissakin olen kohdannut »vapauden pelkoa», jota 
käsitellään kirjan ensimmäisessä luvussa. Kurssilaiset ovat 
usein viitanneet »tiedostamisen vaarallisuuteen» tavalla, joka 
paljastaa heidän vapauden pelkonsa. Heidän mukaansa kriit-
tinen tietoisuus on anarkistista; joidenkin mielestä kriittinen 
tietoisuus voi jopa johtaa sekasortoon. Mutta jotkut myöntä-
vät: »Miksi kieltää sitä? Kerran pelkäsin vapautta. Enää en 
pelkää.»

Eräässä ryhmäkeskustelussa väiteltiin siitä, voisiko jonkin 
epäoikeudenmukaisuuden tiedostaminen johtaa »tuhoavaan 
fanaattisuuteen» tai »tuntemukseen, että koko maailma romah-
taa». Väittelyn edetessä aiemmin vuosia tehdastyötä tehnyt 
mies totesi: »Meistä kenties vain minulla on työläistausta. En 
voi väittää, että ymmärtäisin kaiken, mistä on juuri ollut puhe, 
mutta yhden asian sanon: kurssin aloittaessani olin naiivi, ja 
kun huomasin, miten naiivi olin, aloin tulla kriittiseksi. Tämä 
huomio ei kuitenkaan tehnyt minusta fanaatikkoa, enkä myös-
kään tunne maailmani romahtaneen.»
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Tiedostamiseen kohdistuviin epäilyihin on sisäänrakennettu 
eräs oletus, jota epäilijä ei aina ilmaise: epäoikeudenmukaisuu-
den uhrien olisi parempi olla tunnistamatta itseään uhreiksi. 
Mutta ei tiedostaminen johda »tuhoavaan fanaattisuuteen». Mah-
dollistaessaan ihmisten osallistumisen historiallisiin prosessei-
hin vastuullisina subjekteina tiedostaminen päinvastoin ohjaa 
heitä etsimään itseluottamusta ja ehkäisee siten fanaattisuutta.

Kriittiseen tietoisuuteen herääminen johtaa sosiaalisten epäkoh-

tien esiintuomiseen, koska nämä epäkohdat ovat alistustilanteen 

todellisia osatekijöitä.¹ 

Vapauden pelko, josta pelkääjä ei välttämättä ole tietoinen, saa 
hänet näkemään olemattomia. Tällainen yksilö hakee turvalli-
suutta sen sijaan, että asettuisi alttiiksi vapauden vaaroille. Ku-
ten Hegel toteaa:

Vapauden voi saavuttaa vain asettamalla elämänsä vaaralle alt-

tiiksi. […] Sellainenkin yksilö, joka ei ole asettanut elämäänsä 

alttiiksi, voidaan epäilemättä tunnustaa persoonaksi, mutta hän 

ei ole saavuttanut totuutta tästä tunnustamisesta itsenäisenä itse-

tietoisuutena.²

Ihmiset myöntävät perin harvoin vapauden pelkonsa avoimesti 
ja yrittävät sen sijaan peitellä sitä – joskus tiedostamattaan – 
esittäytymällä vapauden puolustajina, verhoten epäilynsä ja huo-
lensa vakaaksi harkinnaksi kuin parhaatkin vapauden esitaiste-
lijat. Silloin kuitenkin sekoitetaan vapaus status quon ylläpitoon. 

1. Francisco Weff ort esipuheessaan kirjassani Educação como prática de 
liberdade (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967); engl. Education as the Practice for 
Freedom teoksessa Education as the Practice for Freedom (London: Writers & 

Readers, 1976).

 2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Th e Phenomenology of Mind, käänt. J. B. 

Baillie (New York: Harper & Row, 1967), s. 233; saks. alkuteos Phänomenolo-
gie des Geistes (1807).
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Jos tiedostaminen uhkaa tätä status quota, se näyttää samalla ole-
van uhka itse vapaudellekin.

Sorrettujen pedagogiikka ei ole vain ajattelun ja opiskelun tu-
losta, vaan sen juuret ovat käytännön tilanteissa. Se kuvaa niin 
maaseudun ja kaupunkien työläisten kuin keskiluokankin ih-
misten reaktioita, joita olen voinut havainnoida suoraan tai vä-
lillisesti kasvatustyössäni. Havainnointia on tarkoitus jatkaa ja 
siten muokata tai vahvistaa tässä alustavassa työssä esitettyjä 
väitteitä.

Tämä teos nostattaa varmasti monissa lukijoissa kielteisiä 
reaktioita. Joidenkin mielestä näkemykseni inhimillisestä va-
pautumisesta on silkan idealistinen, ja keskustelua ontologisesta 
kutsumuksesta, rakkaudesta, dialogista, toivosta, nöyryydestä 
ja myötätunnosta voidaan pitää taantumuksellisena »hölynpö-
lynä». Toiset eivät voi (tai eivät halua) hyväksyä tapaa, jolla ar-
vostelen sortajia hyödyttävää sortoa. Sen vuoksi tämä kieltä-
mättä alustava työ on tarkoitettu radikaaleille. Olen varma, että 
niin kristityt kuin marxilaisetkin, vaikka olisivat kanssani osit-
tain tai täysin eri mieltä, lukevat kirjan loppuun. Jos lukija kui-
tenkin omaksuu ahdasmielisesti suljetun ja »irrationaalisen» 
asenteen, torjuu hän dialogin, jonka toivon kirjani avaavan.

Fanaattisuuden lietsoma ahdasmielisyys on aina kuohitsevaa. 
Kriittisen hengen innoittama radikaalisuus on puolestaan aina 
luovaa. Ahdasmielisyys luo myyttejä ja on siksi vieraannuttavaa, 
kun taas radikaalisuus on kriittistä ja siksi vapauttavaa. Radi-
kaalisuus kutsuu ottamaan syvemmin vastuuta valitusta asen-
teesta ja siten yhä enemmän sitoutumaan pyrkimykseen muut-
taa konkreettista, objektiivista todellisuutta. Ahdasmielisyys 
on sen sijaan mystifi oivaa ja irrationaalista ja verhoaa todelli-
suuden valheeksi ( ja siten mahdottomaksi muuttaa).

Ahdasmielinen lahkolaisuus on kaikkialla este ihmiskunnan 
vapautumiselle. Sen oikeistolainen versio ei valitettavasti aina 
herätä luonnollista vastakohtaansa: kumouksellisten radikalisoi-
tumista. Usein vallankumouksellisista itsestään on tullut taan-
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tumuksellisia, koska he ovat langenneet ahdasmielisyyteen vas-
tustaessaan oikeiston nurkkakuntaisuutta. Tämän ei pitäisi 
kuitenkaan ajaa radikaaleja eliittien tahdottomiksi pelinappu-
loiksi. Vapautusprosessiin sitoutunut radikaali ei voi jäädä pas-
siiviseksi sivustakatsojaksi sortajan väkivallan edessä.

Radikaali ei toisaalta ole koskaan subjektivisti. Radikaalille 
subjektiivisuus on olemassa vain suhteessa objektiivisuuteen 
(hänen analyysinsä kohteena olevaan konkreettiseen todellisuu-
teen). Subjektiivisuus ja objektiivisuus liittyvät toisiinsa dialek-
tisessa yhteydessä ja tuottavat tiedolle uskollista toimintaa ja 
toiminnalle uskollista tietoa.

Ahdasmielinen ihminen, olipa hän miltä poliittiselta suun-
nalta tahansa, on oman irrationaalisuutensa sokaisema eikä ha-
vaitse (ei voi havaita) todellisuuden dynamiikkaa tai tulkitsee 
sen väärin. Jos hän ajatteleekin dialektisesti, hänen dialektiik-
kansa on »kesytettyä». Ahdasmielinen oikeistolainen (jota olen 
kirjassani Educação como prática de liberdade kutsunut synnyn-
näisesti ahdasmieliseksi) haluaa hidastaa historian kulkua, »ke-
syttää» ajan ja siten myös ihmiset. Ahdasmieliseksi kääntynyt 
vasemmistolainen harhautuu puolestaan täysin pyrkiessään tul-
kitsemaan todellisuutta ja historiaa dialektisesti ja ajautuu poh-
jimmiltaan fatalistiseen asenteeseen.

Nurkkakuntainen oikeistolainen eroaa vasemmistolaisesta 
vastineestaan siinä, että edellisen pyrkiessä kesyttämään nykyi-
syyden, jotta (kuten hän toivoo) tulevaisuus vain uusintaisi tä-
män kesytetyn nykyhetken, jälkimmäinen pitää tulevaisuutta 
ennalta määrättynä – jonkinlaisena vääjäämättömänä kohtalona, 
sallimuksena tai kaitselmuksena. Ahdasmielisen oikeistolaisen 
näkökulmasta »nykyhetki» kiinnitettynä menneisyyteen on 
annettu ja muuttumaton. Nurkkakuntaiselle vasemmistolaisel-
le »huominen» on päätetty jo edeltä käsin, säälimättömästi en-
nalta määrätty. Tällaiset oikeistolaiset ja vasemmistolaisetkin 
ovat taantumuksellisia, koska he vääristä historiankäsityksis-
tään lähtien kehittävät toimintatapoja, jotka kumoavat vapau-
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den. Se, että toinen kuvittelee »sopuisan» nykyhetken ja toinen 
ennalta määrätyn tulevaisuuden, ei merkitse, että he ristisivät 
kätensä ja tyytyisivät sivustakatsojiksi – toinen olettaen nykyi-
syyden jatkuvan ja toinen olettaen »tiedetyn» tulevaisuuden 
koittavan. Käy juuri päinvastoin, sillä molemmat »tuottavat» 
oman totuutensa ja sulkeutuvat »omien piiriensä varmuuksiin», 
joista eivät voi paeta. Tällaiset totuudet eivät riitä niille, jotka 
taistelevat rakentaakseen tulevaisuuden ja hyväksyvät tämän 
taistelun vaatimat riskit. Se ei riitä myöskään niille, jotka rinta 
rinnan taistellen oppivat, miten tulevaisuus rakennetaan. Tule-
vaisuus ei nimittäin ole jotain, minkä ihmiset vastaanottavat, 
vaan jotain minkä he luovat. Suhtautuessaan historiaan omis-
tajan ottein sekä oikeiston että vasemmiston ahdasmieliset ajau-
tuvat erilleen ihmisistä eli toisin sanoen ovat heitä vastaan.

Kun nurkkakuntainen oikeistolainen sulkeutuu »totuuteen-
sa», hän toteuttaa vain luonnollisen roolinsa, kun taas vasem-
mistolainen tullessaan ahdasmieliseksi ja joustamattomaksi toi-
mii luontoaan vastaan. Kuitenkin molemmat »oman» totuu-
tensa ympärillä pyöriessään tuntevat olonsa uhatuksi, jos tuo 
totuus kyseenalaistetaan. Niinpä molemmat pitävät kaikkea 
»omasta» totuudestaan poikkeavaa valheena. Toimittaja Márcio 
Moreira Alves totesikin kerran minulle: »He molemmat kärsi-
vät epäilyn puutteesta.»

Inhimilliseen vapautukseen sitoutunut radikaali ei joudu van-
giksi »omien piiriensä varmuuksiin», mihin todellisuuskin olisi 
kahlittuna. Päinvastoin, mitä radikaalimpi hän on, sitä syvem-
min hän on kiinni todellisuudessa ja tuntiessaan sen myös ky-
vykkäämpi muuttamaan sitä. Hän ei pelkää kohdata, kuunnella 
ja nähdä paljastettua maailmaa. Hän ei pelkää kohdata ihmisiä 
tai ryhtyä dialogiin heidän kanssaan.³ Hän ei kuvittele omista-

3. »Niin kauan kuin teoreettinen tieto on etuoikeus, joka puolueessa kuu-

luu vain kouralliselle ’akateemikkoja’, uhkaa puoluetta jatkuvasti harhateille 

joutumisen vaara», kirjoittaa Rosa Luxemburg kirjassaan Yhteiskunnallinen 



42

vansa historiaa tai ihmisiä tai olevansa sorrettujen vapahtaja. 
Sen sijaan hän, historian myötä, taistelee heidän kanssaan.

Sorrettujen pedagogiikka, jonka alustava luonnos on esitetty 
tässä kirjassa, on radikaalien tehtävä, ahdasmieliset eivät voi 
sitä toteuttaa.

Olen iloinen, jos lukijoideni joukossa on sellaisia, jotka ovat 
tarpeeksi kriittisiä korjatakseen kirjassani olevia virheitä ja vää-
rinkäsityksiä, syventääkseen havaintojani ja osoittaakseen seik-
koja, jotka ovat jääneet huomiotta. Jotkut saattavat kyseenalais-
taa oikeuteni puhua vallankumouksellisesta kulttuurisesta toi-
minnasta, josta minulla ei ole suoraa kokemusta. Vaikken ole-
kaan henkilökohtaisesti ottanut osaa vallankumoukselliseen 
toimintaan, ei se estä minua pohtimasta asiaa. Sen lisäksi koke-
mukseni dialogisesta ja problematisoivasta kasvatuksesta ih-
misten parissa ovat kerryttäneet varsin paljon sellaista aineistoa, 
joka haastaa minut esittämään tähän kirjaan kootut väitteet.

Toivon, että seuraavat sivut välittäisivät ainakin luottamuk-
seni ihmisiin ja uskoni ihmiseen ja sellaisen maailmaan luomi-
seen, jossa on helpompi rakastaa.

Haluan tässä ilmaista kiitollisuuteni Elzalle, vaimolleni ja 
»ensilukijalleni» ymmärryksestä ja rohkaisusta työtäni kohtaan, 
joka on yhtä lailla hänen. Kiitos myös monille ystävilleni, jotka 
ovat kommentoineet käsikirjoitustani. Silläkin uhalla, että joku 
unohtuu joukosta, minun on mainittava João da Veiga Coutinho, 
Richard Shaull, Jim Lamb, Myra ja Jovelino Ramos, Paulo de 
Tarso, Almino Aff onso, Plinio Sampaio, Ernani Maria Fiori, 
Marcela Gajardo, José Luis Fiori ja João Zacarioti. Vastuu esi-
tetyistä väitteistä on kuitenkin yksin minun.

uudistustyö vai vallankumous, suom. Brita Polttila (Helsinki: Tammi, 1971), s. 

13; saks. alkuteos Sozialreform oder Revolution (1900). [Freiren lainaus C. Wright 

Millsin teoksen Th e Marxists (New York: Dell, 1963) espanjankielisestä laitok-

sesta (suom. huom.).]
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luku 1

SORRETTUJEN PEDAGOGIIKAN OIKEUTUS

Vaikka inhimillistyminen onkin aina, aksiologisessa, arvoihin 
liittyvässä mielessä, ollut ihmisen keskeinen kysymys, on siitä 
nyt tullut oman aikamme ohittamaton käytännön huolenaihe.¹ 
Inhimillistymisestä kannettu huoli johtaa heti havaitsemaan 
epäinhimillistymisen paitsi ontologisena mahdollisuutena myös 
historiallisena tosiasiana. Kun huomaamme epäinhimillistymi-
sen laajuuden, emme voi olla kysymättä, onko inhimillistymi-
nen uskottavasti mahdollista. Historian konkreettisissa, objek-
tiivisissa olosuhteissa niin inhimillistyminen kuin epäinhimil-
listyminenkin ovat epätäydellisyydestään tietoisen, keskeneräi-
sen ihmisen mahdollisuuksia.

Mutta vaikka inhimillistyminen ja epäinhimillistyminen ovat-
kin todellisia vaihtoehtoja, vain edellinen näistä on ihmisen 

1. Erityisesti nuorison nykyiset kumoukselliset liikkeet heijastavat tietenkin 

omien olosuhteidensa erityispiirteitä, mutta samalla ne ilmentävät olemuksel-

lisesti tätä huolta ihmisistä maailmallisina ja maailmassa olevina olentoina – 

siitä, mitä ja miten ihmiset »ovat olemassa». Asettaessaan kulutusyhteiskun-

nan kyseenalaiseksi, hylätessään kaikenlaisen byrokratian, vaatiessaan muu-

tosta yliopistoihin (muutosta jäykkään opettaja–oppilas -hierarkiaan ja sen 

asettamista todelliseen kontekstiinsa), esittäessään todellisuuden itsensä muut-

tamista, jotta yliopistoja voitaisiin muuttaa, hyökätessään vanhoja järjestelmiä 

ja vakiintuneita rakenteita vastaan yrittäessään palauttaa ihminen päätösten 

subjektiksi kaikki nämä liikkeet ilmentävät aikaamme, joka on ennemminkin 

antropologinen kuin antroposentrinen, ihmiskeskeinen.
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päämäärä. Tämä kutsumus joutuu toistuvasti torjutuksi, ja sa-
malla juuri tämä torjunta on siitä todisteena. Sen polkevat jal-
koihinsa epäoikeudenmukaisuus, riisto, sorto ja sortajien väki-
valta, siitä todistavat sorrettujen kaipaus vapauteen ja oikeu-
denmukaisuuteen ja heidän kamppailunsa kadotetun ihmisyy-
den puolesta.

Epäinhimillistyminen ei leimaa vain niitä, joilta ihmisyys on 
viety, vaan myös niitä (tosin toisin tavoin), jotka ovat sen vie-
neet. Epäinhimillistyminen on täyteen ihmisyyteen kasvun vää-
ristymistä. Tämä vääristymäkin esiintyy historiassa, mutta se ei 
ole historiallinen päämäärä. Jos hyväksyisimme epäinhimillis-
tymisen päämääräksi, se toden totta johtaisi joko kyynisyyteen 
tai täyteen epätoivoon. Kamppailu inhimillistymisen, työn va-
pauden, vieraantumisen voittamisen ja ihmisen yksilöllisyyden 
puolesta olisi merkityksetöntä. Taistelu on mahdollista vain sik-
si, että epäinhimillistyminen, vaikkakin se on historiallinen tosi-
asia, ei ole annettu päämäärä vaan seurausta epäoikeudenmu-
kaisista rakenteista, jotka synnyttävät väkivaltaa sortajissa, jol-
loin nämä puolestaan epäinhimillistävät sorrettuja. 

Sortajien ja sorrettujen välinen ristiriita ja miten se ratkaistaan

Kun pyrkimys tulla täydemmin ihmiseksi vääristyy, ennemmin 
tai myöhemmin epäinhimillistyminen johtaa sorretut taisteluun 
niitä vastaan, jotka ovat tehneet heidät vähemmän ihmisiksi. 
Jotta tällä taistelulla olisi merkitystä, sorrettujen ei ihmisyyten-
sä saavuttamiseksi ( ja siten sen luomiseksi) pidä ryhtyä sorta-
jiensa sortajiksi vaan molempien ihmisyyden palauttajiksi.

Tässä siis on sorrettujen suuri humanistinen ja historiallinen 
tehtävä: vapauttaa sekä itsensä että sortajansa. Sortajat, jotka 
sortavat, riistävät ja raiskaavat valtansa turvin, eivät voi saman 
valtansa voimin vapauttaa sorrettuja eivätkä itseään. Vain sor-
rettujen heikkoudesta kumpuava voima on riittävä molempien 
vapauttamiseen. Kaikki yritykset »pehmentää» sortajien valtaa 
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sorrettujen heikkouden edessä ilmenevät lähes aina valheellise-
na jalomielisyytenä, ja sille tasolle nämä yritykset aina jäävätkin. 
Saadakseen jatkossakin tilaisuuksia osoittaa »anteliaisuuttaan» 
sortajien on pidettävä yllä myös epäoikeudenmukaisuutta. Epä-
oikeudenmukainen yhteiskuntajärjestys on »jalomielisyyden» 
lähde, ja sitä ruokkivat kuolema, epätoivo ja köyhyys.² Siksi jalo-
mielisyyden osoittajat kauhistuvat, jos pienikin uhka kohdis-
tuu itse lähteeseen.

Todellinen jalomielisyys on taistelua juuri valheellisen hy-
väntekeväisyyden perustaa vastaan. Valheellinen jalomielisyys 
estää pelokkaita ja alistettuja, »maailman sorrettuja»,³ teke-
mästä muuta kuin ojentamasta vapisevaa kättään. Todellinen 
jalomielisyys pyrkii siihen, että noiden käsien – yksittäisten tai 

2. »Annat kenties almuja. Mutta mikä pysäyttäisi julman ryöstelysi: kärsi-

mys, kyyneleet, huokaukset? Jos köyhä tietäisi, mistä roposi tulee, hän kiel-

täytyisi sitä, koska hänestä se olisi sama kuin söisi veljensä lihaa tai imisi 

naapurinsa verta. Hän sanoisi sinulle nämä rohkeat sanat: älä ravitse minua 

nälässäni veljeni kyynelin. Älä anna köyhälle leipää, jonka on kovettanut hä-

nen kohtalotovereidensa hätä. Palauta vääryydellä hankkimasi, ja olen sinulle 

hyvin kiitollinen. Mitä köyhää lohduttaa lahjasi, jos muut jäävät sen vuoksi 

ilman?» Pyhä Gregorius Nyssalainen, Sermão contra os usurários [»Contra 

usurarios horatio», teoksessa Patrologia cursus completus: Patrologia Graecae, 

44–46: Gregorii episkopi nyssenii opera, toim. J. P. Mignae (Leiden: E. J. Brill, 

1857–66 [Turnhout: Brepols, 1978]). Piispa Gregorius Nyssalainen oli 300-

luvulla elänyt merkittävä kirkkoisä, jonka raamatullista koronkiskontakiel-

toa (vrt. esim. 2. Moos. 22: 24–26) käsitelleestä saarnasta lainaus on peräisin 

(suom. huom.).]

3. Frantz Fanonin kirjaan Sorron yöstä viittaava termi »the wretched of the 

earth» (les damnées de la terre) viittaa »Kansainvälisen» alkusäkeeseen »Arise! 

you prisoners of starvation. Arise! you wretched of the earth» (käänt. tunte-

maton, 1935), joka on alunperin ranskaksi »Debout! les damnées de la terre» 

(san. Eugéne Pottier, säv. Pierre Degeyter, 1871). Tässä kohden on sovellettu 

suomenkielisen käännöksen nimen taustalla olevaa katkelmaa »Työn orjat, 

sorron yöstä nouskaa» (suom. O. W. Kuusinen, Y. Sirola & S. Wuolijoki, 

1905) (suom. huom.).
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kokonaisten kansojen – tarvitsisi aina vain vähemmän ja har-
vemmin ojentua pyytämään, niin että enemmän ja useammin 
niistä tulisi ihmisten käsiä, jotka tekevät työtä ja muuttavat 
maailman.

Mutta tämä opetus ja siihen harjaannuttaminen ovat sekä 
sorrettujen itsensä että niiden käsissä, jotka ovat heille aidosti 
solidaarisia. Taistelullaan ihmisyytensä puolesta yksilöinä ja 
kansoina he pyrkivät oikean jalomielisyyden palauttamiseen. 
Ja ketkä olisivatkaan sorrettuja paremmassa asemassa ymmär-
tämään sortoyhteiskunnan luonteen? Ketkä kärsisivätkään sor-
rosta enemmän kuin juuri sorretut? Ketkä voisivat paremmin 
ymmärtää vapautuksen merkityksen? He eivät saavuta vapaut-
ta sattumalta vaan omalla tietoisella toiminnallaan, tunnistet-
tuaan välttämättömyyden taistella sen puolesta. Sorrettujen 
sille antaman merkityksen vuoksi tämä taistelu on oikea rakkau-
denteko. Se vastustaa sortajan väkivallan ytimessä olevaa rak-
kaudettomuutta, jota ei voi peittää edes valheellisella jalomieli-
syydellä.

Kuitenkin lähes aina sorretuista itsestään tulee taistelun alku-
vaiheessa vapautuksen esitaistelijoiden sijaan sortajia tai »sor-
tajien apulaisia». Koko heidän ajattelunsa rakennetta määrittä-
vät ne ristiriidat, jotka vallitsevat heidän konkreettisessa, eksis-
tentiaalisessa elämäntilanteessaan. Heidän ihanteensa on ihmi-
syys, mutta heille ihmisyys merkitsee sortajana olemista. Se on 
heidän ihmisyyden mallinsa. Tämä johtuu siitä, että tietyssä 
eksistentiaalisen kokemuksensa hetkessä sorretut omaksuvat 
sortajiin »kiinnittyvän» asenteen. Näissä olosuhteissa sortajaa 
ei kyetä »tarkastelemaan» kyllin tarkasti, jotta hänet voitaisiin 
objektivoida ja löytää oman itsen »ulkopuolelta». Tämä ei vält-
tämättä tarkoita, etteivätkö sorretut ymmärtäisi olevansa maa-
han poljettuja. Heidän käsityksensä itsestään sorrettuina on 
hämärtynyt siksi, että he elävät täysin sortotodellisuuden sisällä. 
Tällä tasolla heidän käsityksensä itsestään sortajien vastakoh-
tana ei vielä merkitse ryhtymistä kamppailuun tämän vastak-
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kainasettelun voittamiseksi. Vastapuolta ei nähdä sellaisena, jos-
ta pitäisi vapautua, vaan sellaisena, johon pitäisi samastua.

Tällaisessa tilanteessa sorretut eivät kykene näkemään »uutta 
ihmistä» jonakin, joka syntyy vasta vastakkainasettelun ratke-
tessa, kun sorto antaa tietä vapautukselle. Heille uusi ihmisyys 
merkitsee muuttumista sortajaksi. Heidän kuvansa uudesta ih-
misestä on yksilökeskeinen. Samastuessaan sortajiin he ovat 
kadottaneet tietoisuuden itsestään niin ihmisinä kuin sorretun 
luokan jäseninäkin. He eivät halua maareformia vapautuakseen 
vaan saadakseen maata ja tullakseen maanomistajiksi tai tar-
kemmin sanottuna muiden maatyöläisten johtajiksi. Vain har-
voista maatyöläisistä ei työnjohtajaksi »ylennettyinä» tule omis-
tajaa itseään pahempia tyranneja. Näin käy, koska tuon entisen 
työläisen elämäntilanne – sorto – pysyy muuttumattomana. 
Työnjohtajan on työpaikkansa turvatakseen oltava yhtä kova 
kuin omistaja – ja kovempikin. Edellä esitetty havainnollistaa 
aiempaa väitettä, jonka mukaan taistelunsa alkuvaiheessa sor-
retut pitävät sortajiaan »ihmisyyden» mallina.

Jopa vallankumouksen, joka muuttaa sorron olosuhteet käyn-
nistämällä vapautumisen prosessin, on kohdattava tämä ilmiö. 
Monet vallankumoukseen suoraan tai välillisesti osallistuvista 
sorretuista hahmottavat sen omana yksityisenä vallankumouk-
senaan, koska heidän ajatteluaan muovaavat vanhan järjestel-
män myytit. Entisten vallanpitäjien varjo lankeaa pitkänä hei-
dän ylleen.

On syytä tutkia »vapauden pelkoa», joka sorrettuja vaivaa,⁴ 
sillä pelko voi johdattaa heidät tavoittelemaan sortajan roolia 
tai sitoa heidät sorretun rooliin. Yksi sortajan ja sorretun väli-
sen suhteen perustekijöistä on ohjailu. Ohjailu merkitsee aina 
yksilön pakottamista toisen yksilön valintoihin, mikä saa oh-

4. Myös sortajat pelkäävät vapautta, vaikka on sanomattakin selvää, että 

eri tavalla. Sorretut pelkäävät ottaa vapautta vastaan; sortajat pelkäävät me-

nettävänsä »vapauden» sortaa.
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jaillun ihmisen tietoisuuden mukautumaan ohjailijan tietoisuu-
teen. Niinpä sorretun käyttäytyminen on ohjailtua käyttäyty-
mistä, joka seuraa sortajan antamaa mallia.

Sisäistettyään sortajan varjon ja käyttäytymismallin sorretut 
alkavat pelätä vapautta. Vapaus vaatisi heitä luopumaan tästä 
varjosta ja korvaamaan sen itsenäisyydellä ja vastuulla. Vapau-
den voi saavuttaa vain valloittamalla, ei lahjana. Sitä on tavoi-
teltava jatkuvasti ja vastuullisesti. Vapaus ei ole ihmisen ulko-
puolella oleva ihanne, eikä se ole myytiksi muuttuva aate vaan 
välttämätön ehto pyrkimykselle tulla enemmän ihmiseksi.

Päästäkseen sorron alta ihmisten on ensin kriittisesti tiedos-
tettava sen syyt. Vain näin he voivat yhteiskuntaa muuttavalla 
toiminnallaan luoda sellaisen uuden tilanteen, jossa täyden ih-
misyyden tavoittelu on mahdollista. Taistelu täydemmän ihmi-
syyden saavuttamiseksi on aina jo alkanut, kun kamppaillaan 
aidosti sortoyhteiskunnan muuttamiseksi. Vaikka sorto onkin 
kokonaisvaltaisesti epäinhimillinen ja epäinhimillistävä tila, joka 
vaikuttaa niin sortajiin kuin sorrettuihinkin, on juuri jälkim-
mäisten tukahdutetussa inhimillisyydessään ryhdyttävä taiste-
luun molempien puolesta täydemmän ihmisyyden saavuttami-
seksi. Sortajan on epäinhimillistänyt hänen oma, toisia epäin-
himillistävä toimintansa, eikä hän voi johtaa tätä taistelua.

Ympäröivän sortovallan rakenteisiin sopeutuneet ja alistuneet 
sorretut eivät kuitenkaan kykene aloittamaan taistelua vapau-
desta niin kauan kuin he kokevat, etteivät voi ottaa sen vaatimia 
riskejä. Heidän taistelunsa vapaudesta ei myöskään ole uhka 
vain sortajille vaan myös heidän sorretuille tovereilleen, jotka 
pelkäävät siitä seuraavaa entistä kovempaa sortoa. Kun sorre-
tut havaitsevat vapauden kaihon itsessään, he huomaavat sa-
malla, että se voi muuttua todeksi vain, jos sama kaiho herää 
heidän tovereissaan. Vapauden pelon vallitessa he kuitenkin 
kieltäytyvät vetoamasta toisiin tai kuuntelemasta toisten – tai 
edes omantuntonsa – vetoomuksia. He pitävät laumasieluisuut-
ta parempana kuin aitoa toveruutta. Samoin parempana kuin 
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luovaa yhteisöllisyyttä, jonka vapaus – ja jo vapauden tavoitte-
lukin – tuottaa, he pitävät turvallisuutta, jonka vapauden puut-
teeseen mukautuminen heille takaa.

Sorretut kärsivät kaksijakoisuudesta, joka on pesiytynyt hei-
dän sisimpäänsä. He ymmärtävät, että ilman vapautta he eivät 
voi olla aidosti olemassa. Huolimatta halustaan olla aidosti ole-
massa he pelkäävät. He ovat samanaikaisesti sekä oma itsensä 
että sortaja, jonka tietoisuuden he ovat sisäistäneet. Ristiriita 
vallitsee niissä valinnoissa, jotka sorrettujen on tehtävä: omana 
itsenä tai kaksijakoisena oleminen; sisäistetystä sortajasta irrot-
tautuminen tai sen säilyttäminen; inhimillinen solidaarisuus 
tai vieraantuminen; ohjailun seuraaminen tai omien valintojen 
tekeminen; sivustakatsojana tai toimijana oleminen; todellinen 
toiminta tai illuusio toimimisesta sortajan toiminnan kautta; 
rohkeasti puhuminen tai vaikeneminen, joka riistäisi sorretuilta 
voiman luoda ja tehdä uutta, heidän voimansa muuttaa maail-
maa. Tämä on sorrettujen traaginen dilemma, ja se on otettava 
huomioon heidän kasvatuksessaan.

Tässä kirjassa esitetään joitain huomioita siitä, minkä kirjoit-
taja on nimennyt sorrettujen pedagogiikaksi. Sorrettujen peda-
gogiikka on luotava sorrettujen (yksilöiden tai kansojen) kanssa, 
ei heitä varten, käytäessä väsymätöntä kamppailua heidän ih-
misyytensä palauttamiseksi. Sorrettujen pedagogiikka alistaa 
sorron ja sen syyt sorrettujen refl ektion, tarkastelun kohteeksi, 
ja pohdinta johtaa siihen, että sorretut ryhtyvät väistämättö-
mään taisteluun oman vapautumisensa puolesta. Tässä taiste-
lussa sorrettujen pedagogiikka myös syntyy ja uudistuu.

Keskeinen kysymys on: miten sorretut voivat jakautuneina ja 
epäaitoina olentoina osallistua vapautuspedagogiikkansa kehit-
tämiseen? Vasta kun he huomaavat »kantavansa» sortajia sisäl-
lään, he voivat avustaa vapauttavan pedagogiikan synnyttämi-
sessä. Niin kauan kuin he elävät kaksijakoisuudessa, jossa olla 
merkitsee olla kuin ja olla kuin merkitsee olla kuin sortaja, hei-
dän panoksensa ei ole mahdollinen. Sorrettujen pedagogiikka 
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on väline, joka auttaa heitä kriittisesti huomaamaan, että niin 
he itse kuin sortajatkin ovat epäinhimillisyyden ilmentymiä.

Vapautuminen on siis synnytys, ja kivulias sellainen. Näin syn-
tyvä uusi ihminen on mahdollinen vasta kun sortajan ja sorretun 
välinen vastakkainasettelu on ylitetty inhimillistämällä kaikki 
ihmiset. Tämän ristiriidan ratkaisu syntyy toisin sanoen samalla 
ponnistuksella, joka tuo maailmaan uuden olennon: ei enää sor-
tajaa tai sorrettua vaan vapautumisprosessissa elävän ihmisen.

Ratkaisua ei saavuteta idealistisin keinoin. Voidakseen julis-
taa taistelun vapautumisensa puolesta, sorrettujen on ymmär-
rettävä, ettei sorron todellisuus ole suljettu maailma, josta ei ole 
ulospääsyä, vaan kahlitseva tila, joka voidaan muuttaa. Tämän 
ymmärtäminen on välttämätön, mutta ei riittävä ehto vapautu-
miselle. Siitä on tultava vapautukseen pyrkivän toiminnan mo-
tivoiva voima. Vapautukseen ei myöskään riitä se, että sorretut 
ymmärtävät olevansa dialektisessa suhteessa sortajien antiteesi-
nä, jota ilman sortajiakaan ei voisi olla.⁵ Sorretut voivat ylittää 
heitä kahlitsevan vastakkainasettelun vain, jos tämän ymmärtä-
minen johdattaa heidät taisteluun itsensä vapauttamiseksi.

Sama pätee myös yksittäisiin sortajiin. Itsensä käsittäminen 
sortajaksi voi aiheuttaa paljon tuskaa, mutta se ei välttämättä 
johda solidaarisuuteen sorrettuja kohtaan. Syyllisyyden ratio-
nalisointi sorrettujen holhoavaksi kohteluksi ei ole mikään rat-
kaisu, koska se pitää heidät samanaikaisesti riippuvuussuhteessa. 
Solidaarisuus edellyttää asettumista niiden asemaan, joille on 
solidaarinen – se on radikaali asenne. Jos sorrettuja luonnehtii 
heidän alamaisuutensa isäntien tietoisuudelle, kuten Hegel to-
teaa,⁶ todellinen solidaarisuus sorrettuja kohtaan tarkoittaa 

5. Ks. Hegel, mt., s. 236–237.

6. Analysoidessaan isännän ja sorrettujen tietoisuuksien dialektista suh-

detta Hegel toteaa: »Toinen on itsenäinen ja olemuksellisesti itseään varten; 

toinen on riippuvainen ja olemuksellisesti elää tai on toista varten. Toinen on 

isäntä tai herra, toinen on alamainen tai renki.» Mt., s. 234.
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taistelemista heidän rinnallaan, jotta heidät »olennoiksi toisia 
varten» alistanut objektiivinen todellisuus muuttuisi. Sortaja 
on vasta sitten solidaarinen sorrettuja kohtaan, kun hän lakkaa 
ajattelemasta sorrettuja abstraktina kategoriana ja näkee heidät 
elävinä ihmisinä, joita on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, 
joilta on viety ääni ja joiden työvoimaa on riistetty – kun hän 
lakkaa tekemästä hurskaita, tunteellisia ja yksilöllisiä eleitä ja 
uskaltautuu rakkauden tekoihin. Todellinen solidaarisuus löy-
tyy vain näiden rakkauden tekojen moninaisuudesta, eksisten-
tiaalisuudesta ja praksiksesta. On farssi väittää, että yksilöt ovat 
ihmisiä ja heidän tulisi olla ihmisinä vapaita, jos ei ryhdy mi-
hinkään konkreettiseen tehdäkseen väitteen todeksi.

Koska sorrettujen ja sortajien välinen vastakkainasettelu on 
todellinen ja konkreettinen, myös ristiriidan ratkaisun tulee 
olla objektiivisesti todennettavissa. Siksi niin sortajiksi itsensä 
havaitsevien kuin sorrettujenkin on radikaalisti muutettava sor-
toa synnyttävä konkreettinen todellisuus.

On esitettävä radikaali vaatimus todellisuuden objektiivises-
ta muuttamisesta ja kamppailusta sellaista subjektiivista passii-
visuutta vastaan, joka tunnistettuaan sorron tyytyisi kärsivälli-
sesti odottelemaan, että se katoaisi itsestään. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita subjektiivisuuden hylkäämistä kamppailtaessa ra-
kenteiden muuttamiseksi. Objektiivisuutta ei voi ajatella ilman 
subjektiivisuutta. Kumpaakaan ei voi olla ilman toista, eikä nii-
tä myöskään voi dikotomisoida. Objektiivisuuden erottaminen 
subjektiivisuudesta – jälkimmäisen hylkääminen, kun todelli-
suutta analyyttisesti tutkitaan tai siihen vaikutetaan – on objek-
tivismia. Toisaalta objektiivisuuden kieltäminen analyysissa tai 
toiminnassa johtaa subjektivismiin, ja se puolestaan solipsisti-
seen asenteeseen, joka tekee toiminnan mahdottomaksi, kun 
objektiivinen todellisuus on kielletty. Tässä esityksessä ei kan-
nateta objektivismia tai subjektivismia, ei myöskään psykolo-
gismia, vaan käsitystä subjektiivisuuden ja objektiivisuuden dia-
lektisesta suhteesta.
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Olisi naiivia ja yksinkertaistavaa kiistää subjektiivisuuden 
merkitys maailman ja historian muuttamisen prosessille. Siitä 
seuraisi mahdottomuus: maailma ilman ihmistä. Tämä objek-
tivistinen asenne on aivan yhtä naiivi kuin subjektivistinenkin 
asenne, jossa kuvitellaan ihminen ilman maailmaa. Maailma ja 
ihmiset eivät ole olemassa toisistaan erillään vaan jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa. Marx ei omaksunut tällaista dikotomiaa 
eikä kukaan muukaan kriittinen, realistinen ajattelija. Se, mitä 
Marx kritisoi ja mitä hän tieteellisesti vastusti, ei ollut subjek-
tiivisuus vaan subjektivismi ja psykologismi. Aivan kuten ob-
jektiivinen todellisuus ei ole olemassa sattumalta vaan ihmisten 
toimien ansiosta, ei sen muuttaminenkaan tapahdu sattumalta. 
Jos ihmiset tuottavat sosiaalisen todellisuuden – joka puoles-
taan »praksiksen kääntöpuolena» suuntautuu heitä kohden ja 
asettaa heidän olemassaolonsa ehdot – myös tuon todellisuu-
den uudistaminen on historiallinen tehtävä, ihmisen tehtävä.

Sortavaksi muodostuneen todellisuuden seurauksena ihmi-
set jakautuvat sortajiin ja sorrettuihin. Jälkimmäisten tehtävä-
nä on taistella vapautumisensa puolesta yhdessä niiden kanssa, 
jotka osoittavat aitoa solidaarisuutta. Heidän on saavutettava 
kriittinen tietoisuus sorrosta tämän taistelun käytännön kautta. 
Yksi vapautumisen suurimmista esteistä on sortava todellisuus, 
joka nielee siinä olevat sisäänsä ja pyrkii siten tukahduttamaan 
ihmisten tietoisuuden.⁷ Sorto toimii sopeuttavasti. Sorron val-
lasta päästäkseen ihmisten on kyettävä saamaan siihen etäisyyt-
tä ja kohtaamaan se. Tämä voi toteutua vain itsetietoisena käy-

7. »Vapauttavaan toimintaan sisältyy välttämättä havainto- ja valintahetki. 

Tämä toiminta sekä edeltää että seuraa tätä hetkeä, johon se ensin johdattaa 

ja jota se myöhemmin pyrkii edistämään ja jatkamaan historiassa. Herruu-

den toiminta ei kuitenkaan välttämättä sisällä tätä tietoista ulottuvuutta; 

herruuden rakennetta pitää yllä sen oma mekaaninen ja tiedostamaton funk-

tionaalisuus.» José Luis Fiorin julkaisemattomasta käsikirjoituksesta, jota 

hän on ystävällisesti antanut luvan lainata.
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täntönä: maailmaan suuntautuneena ja sitä muuttavana ajatte-
luna ja toimintana.

Todellinen sorto on muutettava vieläkin sortavammaksi tekemäl-

lä se tiedostetuksi, ja näin on häpeä muutettava vieläkin häpeälli-

semmäksi tekemällä siitä julkista.⁸ 

»Todellisen sorron muuttaminen vieläkin sortavammaksi teke-
mällä se tiedostetuksi» viittaa dialektiseen suhteeseen subjek-
tiivisen ja objektiivisen välillä. Vain tällainen keskinäinen suhde 
voi mahdollistaa aidon praksiksen. Ilman sitä on mahdotonta 
ratkaista sortajan ja sorretun välistä vastakkainasettelua. Saa-
vuttaakseen tämän päämäärän sorrettujen on kohdattava to-
dellisuus kriittisesti, samanaikaisesti todellisuutta objektivoi-
den ja siihen vaikuttaen. Pelkkä todellisuuden havainnointi, jota 
ei seuraa kriittinen interventio, ei johda objektiivisen todelli-
suuden muuttamiseen – juuri siksi, että kyse ei ole oikeasta 
havainnosta. Näin käy pelkästään subjektiivisesti havainnoivalle, 
joka hylkää objektiivisen todellisuuden ja luo sen sijaan valheel-
lisen korvikkeen.

Toisenlainen väärä havainto syntyy silloin, kun objektiivisen 
todellisuuden muuttaminen uhkaisi havainnoijan yksilöllisiä 
tai luokkaetuja. Ensimmäisessä tapauksessa ei synny mitään 
kriittisiä interventioita todellisuuteen, koska todellisuudesta on 
tullut kuvitteellinen; toisessa tapauksessa siksi, että interventio 
olisi havainnoijan luokkaetujen vastainen. Jälkimmäisessä tapauk-
sessa havainnoijan toiminta on tavallisesti »neuroottista». To-

8. Marx-Engels, La sagrada familia y otros escritos (Mexico: Grijalbo, 1962), 

s. 6 (kursivointi lisätty). [Kyseessä olevan Marxin kirjoituksen »Kritik der 

Hegelschen Rechtsphilosophie» (1844) suomennoksessa Marxin ja Engelsin 

Valituissa teoksissa kohta kuuluu: »Todellinen paine on tehtävä vielä raskaam-

maksi lisäämällä siihen tietoisuuden paineesta, häpeä vielä häpeällisemmäksi 

julkistamalla se.» Ks. Hegelin oikeusfi losofi an kritiikkiä: johdanto, suom. Vesa 

Oittinen (Moskova: Edistys, 1978), s. 104 (suom. huom.).]
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siasiat säilyvät, mutta niin tosiasiat kuin se mitä niistä saattaa 
seurata ovat hänelle vahingollisia. Siksi onkin välttämätöntä, 
ehkei kieltää tosiasioita, mutta »nähdä ne toisin». Tämä puo-
lustusmekanismina toimiva rationalisointi on lopulta yhtä kuin 
subjektivismi. Tosiasiat, jotka rationalisoidaan, joskaan ei kiel-
letä, menettävät objektiivisen perustansa. Ne lakkaavat olemas-
ta konkreettisia, ja niistä tulee havainnoijan yhteiskuntaluok-
kaa puolustavia myyttejä.

Tämä on yksi niistä esteistä ja vaikeuksista ( joista puhutaan 
tarkemmin luvussa 4), jotka ehkäisevät ihmisten kriittisiä in-
terventioita todellisuuteen. Sortaja on täysin tietoinen siitä, että 
interventiot eivät olisi hänen etujensa mukaisia. Hänen etujen-
sa mukaista puolestaan on, että ihmiset pysyvät upoksissa, ky-
vyttöminä sortovallan alla. Lukácsin varoitus vallankumouksel-
liselle puolueelle kirjassaan Lenin on paikallaan tässäkin:

Sen on, Marxin sanojen mukaan, selitettävä joukoille heidän omaa 

toimintaansa, taattava tällä tavoin proletariaatin vallankumouk-

sellisten kokemuksien jatkuvuus ja edistettävä tietoisesti ja aktii-

visesti näiden kokemuksien jatkuvaa kehitystä.⁹

Tässä varoituksessaan Lukács tuo epäilemättä esiin kriittisen 
intervention ajatuksen. »Selittää joukoille heidän omaa toimin-
taansa» merkitsee tuon toiminnan selkeyttämistä ja valaisemis-
ta niin suhteessa objektiivisiin tosiasioihin, jotka sen tuottivat, 
kuin sen päämääriinkin. Kuta enemmän ihmiset ottavat selkoa 
tästä haasteellisesta todellisuudesta, josta tulee heidän muutok-
seen pyrkivän toimintansa kohde, sitä kriittisemmin he ovat 
läsnä tuossa todellisuudessa. Siten he edistävät »tietoisesti ja 
aktiivisesti näiden kokemuksien jatkuvaa kehitystä». Ilman ob-

9. Georg Lukács, Lenin: tutkimus hänen ajatustensa yhtenäisyydestä, suom. 

Sirpa Rossi (Helsinki: Tammi, 1972), s. 37; ransk. Lénine (Paris: Études et 

documentation internationales, 1965), s. 62. Saks. alkuteos Lenin: Studie über 
den Zusammenhang seiner Gedanken (1924).
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jektiivista todellisuutta ei olisi olemassa inhimillistä toimintaa 
eikä maailmaa, joka edustaisi ihmiselle »ei-minää» ja haastaisi 
hänet, mutta ei olisi myöskään inhimillistä toimintaa, ellei ih-
misyys olisi »projekti» – jos emme voisi ylittää itseämme, nähdä 
todellisuuttamme ja ymmärtää sitä muuttaaksemme sen.

Dialektisessa ajattelussa maailma ja toiminta ovat välittömäs-
ti toisistaan riippuvaisia. Toiminta on kuitenkin inhimillistä 
vain silloin, kun se ei ole pelkästään tekemistä vaan myös tie-
toista toimintaa eli silloin, kun sitä ei ole dikotomisesti erotettu 
refl ektiosta. Toiminnalle välttämätön refl ektio on implisiittises-
ti mukana Lukácsin vaatimuksessa »selittää joukoille heidän 
omaa toimintaansa», aivan kuten se on implisiittisesti siinä pää-
määrässä, jonka hän antaa tälle selitykselle eli tietoisessa pyrki-
myksessä aktivoida näiden kokemusten edelleen kehittämistä.

Omasta näkökulmastani tehtävänä ei ole selittää kansalle sen 
toimintaa vaan ryhtyä toimintaa koskevaan dialogiin sen kans-
sa. Missään tapauksessa mikään todellisuus ei muokkaa itse 
itseään,¹⁰ ja Lukácsin vallankumouspuolueelle osoittama vel-
vollisuus »selittää joukoille heidän omaa toimintaansa» vastaa 
omaa näkemystäni, jonka mukaan ihmisten on tietoisella toi-
minnallaan tehtävä kriittinen interventio todellisuuteen. Sor-
rettujen pedagogiikan eli omaan vapautustaisteluunsa osallis-
ten ihmisten pedagogiikan juuret ovat juuri tässä, ja sorretuiksi 
itsensä tunnistavien on oltava mukana kehittämässä tätä peda-
gogiikkaa. Yksikään oikea vapauttava pedagogiikka ei voi pitää 
ylimielistä etäisyyttä sorretuista, kohdella heitä alentavasti 

10. »Se materialistinen oppi, että ihmiset ovat olosuhteiden ja kasvatuksen 

tuotteita ja siis muuttuneet ihmiset ovat toisenlaisten olosuhteiden ja muuttu-

neen kasvatuksen tuotteita, unohtaa, että juuri ihmiset muuttavat olosuhteita 

ja että kasvattajan itsensä täytyy tulla kasvatetuksi.» Karl Marx, »Teesejä Feuer-

bachista» (suom. mm. teoksissa Marx, Karl & Friedrich Engels, Valitut teokset 
kolmessa osassa, osa 1 (Moskova: Edistys, 1970), s. 7 ja Valitut teokset, osa 2 (Mos-

kova: Edistys, 1978), s. 64. Saks. alkuteksti »Th esen über Feuerbach» (1845).
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heikko-osaisina ja antaa heille sortajien luomia malleja jäljitel-
täviksi. Sorrettujen on itse oltava oma esimerkkinsä taistelussa 
vapautuksestaan.

Aidon humanistisen (ei humanitaarisen) jalomielisyyden in-
noittama sorrettujen pedagogiikka on ihmisten itsensä pedago-
giikkaa. Sortajien itsekkäistä pyyteistä (paternalismin valheel-
liseen kaapuun verhoutuneesta itsekkyydestä) lähtevä ja sorre-
tuista hyväntekeväisyyden kohteita tekevä pedagogiikka pitää 
itse yllä sortoa ja kätkee sen sisäänsä. Se on epäinhimillistämi-
sen väline. Tämän vuoksi, kuten aiemmin totesimme, sortajat 
eivät voi kehittää tai harjoittaa sorrettujen pedagogiikkaa. Oli-
sihan kyse käsitteellisestä ristiriidasta, jos sortajat eivät ainoas-
taan puolustaisi vaan vielä toteuttaisivat vapauttavaa kasvatusta.

Jos vapauttavan kasvatuksen toteuttaminen vaatii poliittista 
valtaa, jota sorretuilla ei ole, miten sorrettujen pedagogiikkaa 
voidaan harjoittaa ennen vallankumousta? Tämä on mitä vaka-
vin kysymys, johon ainakin alustavasti vastataan luvussa neljä. 
Yksi vastaus löytyy erosta kahden erilaisen kasvatuslähtökoh-
dan välillä: yhtäältä on systemaattista kasvatusta, joka voidaan 
muuttaa vain poliittisen vallan avulla, ja toisaalta kasvatushank-
keita, jotka tulee toteuttaa yhdessä sorrettujen kanssa heidän 
organisoimisekseen.

Humanistisessa ja vapauttavassa sorrettujen pedagogiikassa 
on kaksi selvästi erottuvaa vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa 
sorretut paljastavat sorron maailman ja sitoutuvat sen muutta-
miseen praksiksessa. Toisessa vaiheessa, jossa sortotodellisuus 
on jo muutettu, tämä pedagogiikka lakkaa kuulumasta sorre-
tuille ja siitä tulee kaikkien ihmisten pedagogiikkaa päättymät-
tömässä vapautuksen prosessissa. Molemmissa vaiheissa ryh-
dytään juuri syvällisen toiminnan kautta kulttuurisesti vastus-
tamaan valtaapitävää kulttuuria.¹¹ Ensimmäisessä vaiheessa 
tämä vastustus näkyy muutoksena sorrettujen tavassa tarkas-

11. Tämä näyttäisi olevan Maon kulttuurivallankumouksen perusperiaate.
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tella sorron maailmaa. Toisessa vaiheessa se on niiden myyttien 
hylkäämistä, jotka vanha järjestys on kehittänyt ja jotka haa-
mujen lailla vaanivat vallankumouksellisen muutoksen synnyt-
tämää uutta järjestystä.

Ensimmäisessä vaiheessa pedagogiikan on käsiteltävä sorret-
tujen ja sortajien tietoisuuden ongelmaa eli sortavien ja sorret-
tujen ihmisten ongelmaa. Sen on otettava huomioon heidän 
käyttäytymisensä, maailmankuvansa ja etiikkansa. Erityison-
gelmana on sorrettujen kaksijakoisuus: he ovat ristiriitaisia ja 
jakaantuneita olentoja, joita muovaa heidän konkreettisen elä-
mäntilanteensa sorto ja väkivalta.

Jokainen tilanne, jossa ihminen käyttää objektiivisesti toista 
hyväkseen tai estää tätä tavoittelemasta asemaa itsenäisenä ja 
vastuullisena persoonana, on sortotilanne. Jo tilanne itsessään 
on väkivaltainen, vaikka sitä kuorruttaisi valheellinen jalomie-
lisyys, koska se estää ihmisen ontologista ja historiallista pää-
määrää tulla entistä inhimillisemmäksi. Kun sortosuhde on syn-
tynyt, väkivalta on jo alkanut. Sorretut eivät ole historian aikana 
milloinkaan aloittaneet väkivaltaa. Miten he olisivatkaan voi-
neet sitä aloittaa, jos he itse ovat väkivallan tuotteita? Miten he 
voisivat kannattaa jotain sellaista, jonka objektiivinen synty 
teki heistä sorrettuja? Ilman heitä edeltävää ja heidät alistanutta 
väkivaltaa sorrettuja ei olisi olemassa.

Väkivallan aloittavat ne, jotka sortavat ja käyttävät hyväkseen 
eivätkä tunnusta toisia ihmisiksi – eivät ne, jotka ovat sorrettuja, 
riistettyjä ja epäinhimillistettyjä. Rakkaudettomuutta eivät ai-
heuta ne, joita ei rakasteta, vaan ne, jotka eivät kykene rakasta-
maan, koska rakastavat vain itseään. Pelolla alistetut avuttomat 
eivät aloita terroria vaan ne väkivaltaiset, joiden vallankäytön 
konkreettisena seurauksena toisista tulee »elämän hylkäämiä». 
Yksinvallan lähteenä eivät ole tyrannisoidut vaan tyrannit. Myös-
kään vihaa eivät aiheuta halveksitut vaan ne, jotka halveksivat. 
Ihmisyyttä eivät kiellä ne, joiden ihmisyys on kielletty, vaan ne, 
jotka heidän ihmisyytensä kieltävät – samalla omankin ihmi-
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syytensä kieltäen. Voimaa eivät käytä ne, jotka voimakkaat ovat 
tehneet heikoiksi, vaan ne vahvat, jotka ovat riistänet toisilta 
heidän voimansa.

Sortajien mielestä kuitenkin juuri sorretut ( joita he eivät tie-
tenkään kutsu »sorretuiksi» vaan – riippuen siitä ovatko nämä 
heidän maanmiehiään vai eivät – »noiksi ihmisiksi», »sokeiksi 
ja kateellisiksi massoiksi», »villeiksi», »alkuasukkaiksi» tai »ku-
mouksellisiksi») ovat vihamielisiä, »väkivaltaisia», »barbaarisia», 
»pahoja» tai »verenhimoisia» reagoidessaan sortajien väkival-
taan.

Vaikka se tuntuukin ehkä ristiriitaiselta, juuri tässä sorrettu-
jen vastauksessa sortajiensa väkivaltaan voidaan nähdä rakkau-
den ele. Tietoisesti tai tiedostamatta rakkautta voi saada aikaan 
sorrettujen vastarinta, joka on aina, tai lähes aina, yhtä väkival-
taista kuin alkuperäinen sortajien väkivalta. Kun sortajien vä-
kivalta estää sorrettuja olemasta täysiä ihmisiä, perustuu sor-
rettujen vastaus tähän väkivaltaan puolestaan haluun saavuttaa 
ihmisenä olemisen oikeus. Kun sortajat epäinhimillistävät toi-
sia ja rikkovat heidän oikeuksiaan, samalla he itsekin epäinhi-
millistyvät. Kun sorretut taistelussaan ihmisyytensä puolesta 
vievät sortajilta näiden herruuden ja ylivallan, palauttavat he 
sortajille sen ihmisyyden, jonka nämä sortaessaan menettivät.

Vain sorretut voivat, vapauttaessaan itsensä, vapauttaa sorta-
jansa. Jälkimmäiset eivät, sortavana luokkana, voi vapauttaa it-
seään eivätkä toisia. Siksi on välttämätöntä, että sorretut aloit-
tavat taistelun ratkaistakseen sen vastakkainasettelun, jossa he 
elävät. Tuo vastakkainasettelu ratkeaa, kun syntyy uudenlainen 
ihminen: ei sortaja eikä sorrettu vaan vapautusprosessissa elävä 
ihminen. Jos sorrettujen tavoite on täysi ihmisyys, ei sitä voi 
saavuttaa vain vaihtamalla vastakkainasettelun osia, kääntämäl-
lä suhteen toisinpäin.

Tämä voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitä se ei ole. Sor-
tajien ja sorrettujen ristiriidan ratkaisu edellyttää todellakin 
sortajien häviämistä hallitsevana luokkana. Sortona ei kuiten-
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kaan voida pitää niitä aiempien sorrettujen entisille sortajilleen 
asettamia rajoituksia, joilla estetään näiden paluu aiempaan ase-
maansa. Toiminta on sortavaa vain silloin, kun se vie ihmisiltä 
mahdollisuuden täydempään ihmisyyteen. Nämä välttämättö-
mät rajoitukset eivät siis sinänsä merkitse, että eilisen sorretuista 
olisi tullut tämän päivän sortajia. Toimintaa, joka estää sorto-
hallinnon palauttamisen, ei voi verrata toimintaan, joka loi ja 
ylläpiti sitä. Sitä ei voi verrata toimintaan, jolla vähemmistö 
kielsi enemmistöltä oikeuden ihmisyyteen. 

Jos uusi valta kuitenkin jähmettyy hallitsevaksi »byrokratiak-
si»,¹² taistelun humanistinen luonne häviää samalla hetkellä 
eikä enää voida puhua vapautuksesta. Siksi pidän kiinni siitä, 
ettei sortajan ja sorretun välistä vastakkainasettelua voida ai-
dosti ratkaista vain kääntämällä asetelma päinvastaiseksi, vaih-
tamalla osia. Sitä ei voida ratkaista tekemällä – vapautumisen 
nimissä – tämän päivän sorretuista uusia sortajia.

Sorto ja sortajat 

Vaikka vastakkainasettelu ratkaistaisiinkin aidosti vapautunei-
den työläisten luomassa uudessa tilanteessa, eivät aiemmat sor-
tajat tuntisi olevansa vapautettuja. Päinvastoin he pitäisivät it-
seään varmasti sorrettuina. Oman sortamiskokemuksensa eh-
dollistamina he pitävät jokaista siitä poikkeavaa tilannetta sor-
tona. Aiemmin he saattoivat syödä, pukeutua, kulkea kengissä, 
opiskella, matkustaa ja kuunnella Beethovenia, kun taas mil-
joonat eivät syöneet, omistaneet vaatteita tai kenkiä, opiskelleet 
eivätkä matkustelleet, saati kuunnelleet Beethovenia. Kaikki 

12. Jähmettymisenä ei tule pitää niitä rajoituksia, jotka ovat välttämättö-

miä, jotta aiemmat sortajat eivät pääsisi uusimaan sortovaltaansa. Se tarkoit-

taa pikemminkin jähmettynyttä vallankumousta, joka kääntyy kansaa vas-

taan käyttäen hyväkseen vanhaa alistavaa byrokraattista valtiokoneistoa 

(joka olisi pitänyt määrätietoisesti hävittää, kuten Marx niin usein tähdensi).
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tälle elämälle yhteisön oikeuksien nimissä asetetut rajoitukset 
ovat entisten sortajien mielestä heidän yksilönvapautensa vaka-
via loukkauksia, vaikka he itse eivät kunnioittaneet niitä mil-
joonia, jotka kärsivät ja kuolivat nälkään, tuskaan, suruun ja 
epätoivoon. Sortajille »ihminen» tarkoittaa vain heitä itseään, 
muut ihmiset ovat »esineitä». Sortajille on olemassa vain yksi 
oikeus: heidän oma oikeutensa elää rauhassa. Tämäkin oikeus 
ajaa ohi sorrettujen olemassaolon oikeuden, jota ei aina edes 
tunnusteta vaan johon lähinnä myönnytään. Myönnytykseen 
sortajat suostuvat vain siksi, että heidän oma olemassaolonsa 
edellyttää sorrettujen olemassaoloa.

Tämän käytöksen ja maailman- ja ihmiskuvan ( jotka saavat 
sortajat vääjäämättä vastustamaan uuden vallan asettamista) 
selittää sortajien kokemus hallitsevana luokkana. Kun väkival-
lan ja sorron tila on vakiinnutettu, se luo aivan uuden elämän-
tavan ja toimintamallin niille, jotka elävät siinä – niin sortajille 
kuin sorretuillekin. Molemmat ovat uppoutuneet samaan ti-
lanteeseen, ja molempiin on jäänyt sorron merkit. Eksistentiaa-
listen sortotilanteiden analyysi paljastaa, että niiden synty pe-
rustuu väkivaltaan, jota ovat käyttäneet vallassa olevat. Väkival-
ta on jatkunut prosessina sukupolvesta toiseen, joista kukin tu-
lee sen perilliseksi ja muovautuu väkivallan ilmapiirissä. Tämä 
ilmapiiri luo sortajassa vahvasti omistushaluisen tietoisuuden 

– maailman ja ihmisten omistamiseen pyrkivän tietoisuuden. 
Sortajan tietoisuus ei voisi ymmärtää itseään tai edes olla ole-
massa ilman tätä suoraa, konkreettista, materiaalista maailman 
ja ihmisten omistamista. Erich Fromm on todennut, että ilman 
omistamista sortajan tietoisuus »menettää kosketuksen maail-
maan».¹³ Sortajatietoisuus pyrkii muuttamaan kaiken ympäril-
lään herruutensa alaiseksi. Maa, omaisuus, tuotanto, ihmisten 

13. Erich Fromm, Hyvän ja pahan välillä, suom. Liisa Korhonen (Helsinki: 

Kirjayhtymä, 1967), s. 41; engl. Th e Heart of Man: Its Genius for Good and Evil 
(London: Routledge & Kegan Paul, 1964).
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luomukset, ihmiset itse sekä aika – kaikki alistetaan käytettä-
vissä olevien esineiden asemaan.

Rajoittamattomassa halussaan omistaa sortajat kuvittelevat, 
että he voivat muuttaa kaikki ostovoimansa kohteiksi. Tästä 
juontaa heidän olemassaolonsa jyrkän materialistinen luonne. 
Raha on kaiken mitta ja tuotto ensisijainen päämäärä. Sortajille 
on tärkeää saada aina vain lisää senkin kustannuksella, että sor-
retuilla on vähemmän tai ei mitään. Heidän aatteensa on omis-
tan, siis olen, missä oleminen merkitsee »omistavana» luokkana 
olemista.

Sortotilanteen hyötyvänä osapuolena sortajat eivät kykene 
näkemään, että jos omistaminen on olemisen ehto, on se olemi-
sen ehto kaikille ihmisille. Tämän vuoksi heidän jalomielisyy-
tensä on valheellista. Ihmisyys on heille »esine», ja he omistavat 
sen yksinoikeudella, perittynä omaisuutenaan. Sortajatietoisuu-
dessa »toisten», kansan, inhimillistyminen ei näytä ihmisyyden 
tavoittelulta vaan kumouksellisuudelta.

Sortajat eivät käsitä yksinoikeuttaan omistaa enemmän erioi-
keudeksi, joka epäinhimillistää toisia ja heitä itseään. He eivät 
näe, että itsekkäässä omistamisen halussaan he omistavana luok-
kana tukehtuvat omaan omistukseensa eivätkä siten enää ole 
olemassa, vaan pelkästään omistavat. Yhä enemmän omistaminen 
on heidän mielestään luovuttamaton oikeus, jonka he ovat saa-
vuttaneet oman »yritteliäisyytensä» tuloksena, oman »riskinot-
tokykynsä» avulla. Jos muilla ei ole enempää, se johtuu vain 
näiden kyvyttömyydestä ja laiskuudesta. Mikä pahinta, he ovat 
vieläpä häpeämättömän kiittämättömiä hallitsevan luokan »ja-
lomielisistä eleistä». Juuri »kiittämättömyydessään» ja »kateel-
lisuudessaan» sorrettuja pidetään mahdollisina vihollisina, joita 
on pidettävä silmällä.

Asiat eivät voisi toisin ollakaan. Jos sorrettujen inhimillisty-
minen on merkki kumouksellisuudesta, samoin on heidän va-
pautensa – siitä johtuu jatkuvan kontrollin tarve. Mitä enem-
män sortajat valvovat sorrettuja, sitä enemmän he saavat heidät 



62

näyttämään elottomilta »esineiltä». Sortajatietoisuuden taipu-
mus tehdä omistamishaluisesti kaikesta ja jokaisesta kohtaa-
mastaan »eloton» vastaa epäilyksettä taipumusta sadismiin.

Mielihyvä toisen henkilön (tai toisen elävän olennon) täydellises-

tä hallinnasta on olennaista sadistiselle tarpeelle. Saman ajatuk-

sen voi sanoa toisinkin: sadismin tavoite on muuttaa ihminen 

esineeksi, elävä elottomaksi, koska täydellisessä ja ehdottomassa 

vallassa olevalta katoaa eräs elämälle olennainen ominaisuus – 

vapaus.¹⁴

Sadistinen rakkaus on kieroutunutta rakkautta – kuoleman, ei 
elämän, rakkautta. Siksi yksi sortajatietoisuuden ja sen nekro-
fi ilisen maailmankuvan ominaispiirteitä onkin sadismi. Voidak-
seen hallita sortajatietoisuus pyrkii kahlitsemaan elämälle omi-
naista etsivää, levotonta kipinää ja sen luovaa voimaa, ja samal-
la se tulee tappaneeksi elämän. Sortajat käyttävät yhä enemmän 
tiedettä ja teknologiaa tehokkaina välineinä omiin tarkoituk-
siinsa: sorron ylläpitoon manipulaatiolla ja tukahduttamisel-
la.¹⁵ Objekteina, »esineinä», sorretuilla ei ole muuta olemassa-
olon tarkoitusta kuin mitä sortajat heille asettavat.

Samassa yhteydessä nousee esiin toinen tärkeä asia: tietyt 
sortajaluokan jäsenet liittyvät sorrettuihin heidän taistelussaan 
vapautuksensa puolesta ja vaihtavat siten puolta vastakkainaset-
telussa. Heidän osansa on olennainen, ja niin on ollut kautta 
tämän taistelun historian. On kuitenkin niin, että lakatessaan 
olemasta riistäjiä tai välinpitämättömiä sivustakatsojia tai vain 

14. Fromm, mt., s. 30–31.

15. Sosiaalisen hallinnan tärkeimmistä keinoista, ks. Herbert Marcusen 

kirjoja Yksiulotteinen ihminen: Teollisen yhteiskunnan tarkastelua, suom. Markku 

Lahtela (Helsinki: Weilin+Göös, 1969), engl. One Dimensional Man: Studies 
in the Ideology of Advanced Industrial Society (Boston: Beacon Press, 1964) ja 

Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud (Boston: Beacon Press, 

1955).
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riiston perillisiä ja siirtyessään riistettyjen puolelle nämä entiset 
sortajat lähes aina kantavat mukanaan merkkejä alkuperästään:¹⁶ 
omia ennakkoluulojaan ja niiden vääristymiä, joihin kuuluu vä-
häinen usko ihmisten kykyyn ajatella, tahtoa ja tietää. Sen 
vuoksi nämä kansan asian puolelle siirtyneet ovat aina vaarassa 
ajautua jalomielisyyteen, joka on yhtä vahingollista kuin sorta-
jien jalomielisyys. Sortajien jalomielisyyttä ruokkii epäoikeu-
denmukainen järjestys, jota on pidettävä yllä, jotta anteliaisuu-
delle olisi peruste. Käännynnäiset puolestaan haluavat aidosti 
muuttaa tuon epäoikeudenmukaisen järjestyksen, mutta taus-
tansa vuoksi he uskovat, että heidän on oltava muutoksen teki-
jöitä. He puhuvat kansasta, mutta eivät luota siihen, vaikka kan-
saan luottaminen on vallankumouksellisen muutoksen välttä-
mätön ehto. Ennemmin kuin tuhansilla teoilla, jotka on tehty 
ilman ihmisiin kohdistuvaa luottamusta, todellinen humanisti 
erottuu muista luottamuksellaan, joka yhdistää hänet kansan 
taisteluun.

Aidosti kansan asialle antautuvien on jatkuvasti tutkittava 
itseään. Tämä muutos on niin radikaali, että se ei siedä kaksija-
koista käytöstä. Jos ottaa vastaan sitoumuksen, mutta samalla 
kuvittelee edustavansa vallankumouksellista viisautta, joka pitää 
jakaa tai tyrkyttää kansalle, ei voi muuttaa vallitsevaa tilannetta. 
Ihminen, joka julistaa omistautuneensa vapautuksen asialle, 
eikä kuitenkaan kykene liittymään kansan yhteyteen, vaan pitää 
sitä yhä täysin oppimattomana, pettää itseään katkerasti. Kään-
nynnäinen, joka lähestyy kansaa peläten jokaista askelta, jonka 
kansa ottaa eteenpäin, jokaista epäilystä, jonka se ilmaisee, jo-
kaista ehdotusta, jonka se tekee, ja joka pyrkii tekemään vaiku-

16. Nämä juontuvat »hiljaisuuden kulttuurista», tästä ks. teostani Ação 
cultural para a libertação (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976), julkaistu ensiksi 

englanniksi Harvard Educational Review 40:2 & 3, 1970 ja myöhemmin kirjana 

Cultural Action for Freedom (Harmondsworth: Penguin, 1972), sekä tämän 

teoksen lukua 3. 
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tuksen omalla »asemallaan», kaihoaa pohjimmiltaan omille 
juurilleen.

Kääntyminen kansan asialle vaatii täydellisen uudelleensyn-
tymisen. Siihen ryhtyvän on omaksuttava uusi olemisen tapa, 
hän ei voi pysyä entisellään.

Sorto ja sorretut 

Vain toveruudessa sorrettujen kanssa käännynnäinen voi ym-
märtää heidän elämänsä ja käytöksensä erityispiirteitä, jotka 
toisinaan heijastavat herruuden rakennetta. Eräs erityispiirre 
on edellä mainittu sorrettujen eksistentiaalinen kaksijakoisuus: 
sorretut ovat samanaikaisesti sekä oma itsensä että sortaja, jon-
ka varjon he ovat sisäistäneet. Sen vuoksi he lähes aina ilmaise-
vat fatalistisia käsityksiä omasta asemastaan, ennen kuin konk-
reettisesti »löytävät» sortajansa ja sen myötä oman tietoisuu-
tensa.

Maatyöläinen alkaa rohkaistua ylittämään riippuvuutensa vasta 

kun hän tajuaa olevansa riippuvainen. Siihen asti hän seuraa po-

moaan ja sanoo »Mitä minä voin tehdä? Minähän olen vain maa-

työläinen.»¹⁷

Kun tätä fatalismia tarkastellaan pinnallisesti, se tulkitaan joskus 
kuuliaisuuden kansalliseksi luonteenpiirteeksi. Kuuliaisuudeksi 
verhoutuva fatalismi on kuitenkin historiallisen ja yhteiskunnal-
lisen tilanteen luomaa, ei kansan käyttäytymisen olemukselli-
nen piirre. Se on lähes aina yhdistynyt kohtalon, sallimuksen 
tai kaitselmuksen järkähtämättömään voimaan tai vääristy-
neeseen jumalakuvaan. Magian ja myyttien vallitessa sorretut 
(erityisesti maatyöläiset, jotka ovat liki luonnon armoilla)¹⁸ 

17. Kirjoittajan haastattelema maatyöläinen Chilessä.

18. Ks. Cândido A. Mendes, »Memento dos vivos – a esquerda católica no 

Brasil», Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro (1966).
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näkevät riiston aiheuttaman kärsimyksensä Jumalan tahtona 
– aivan kuin Jumala olisi tämän »organisoidun sekasorron» 
luoja.

Syvällä oman todellisuutensa sisällä sorretut eivät näe selkeäs-
ti »järjestystä», joka palvelee heidän sisäistämiensä sortajien 
etuja. Tämän järjestyksen turhauttamina he sortuvat usein hori-
sontaaliseen väkivaltaan ja hyökkäävät vähäisimmästäkin syystä 
omien tovereidensa kimppuun.

Tämän lihaksiinsa kertyneen aggressiivisuuden alkuperäisasukas 

purkaa lähinnä maanmiehiinsä. Meneillään on vaihe jolloin mus-

tat tappelevat keskenään ja jolloin poliisit ja tuomarit ovat ymmäl-

lään Pohjois-Afrikan alkuperäisasukkaiden rikollisuuden hämmäs-

tyttävästä kasvusta. […] Vaikka kolonisti ja poliisit voivat mielin 

määrin lyödä ja loukata alkuperäisasukasta ja pakottaa hänet pol-

villeen, hänen puolestaan nähdään tarttuvan puukkoonsa jos toinen 

alkuperäisasukas luo häneen vähänkin vihamielisen tai aggressii-

visen katseen. Sillä hänen viimeinen keinonsa on puolustaa mi-

nuuttaan veljensä edessä.¹⁹

On mahdollista, että tällaisella käyttäytymisellä sorretut jälleen 
kerran ilmentävät kaksijakoisuuttaan. Koska sortaja on läsnä 
heidän sorretuissa tovereissaan, he tovereitaan vastaan hyökä-
tessään hyökkäävät epäsuorasti myös sortajaa vastaan.

Toisaalta tietyssä eksistentiaalisen kokemuksensa vaiheessa 
sorretut tuntevat vastustamatonta vetoa sortajiinsa ja näiden 
elämäntapaan. Saman elämäntavan saavuttamisesta tulee heille 
ylitsepääsemätön tavoite. Vieraantuneisuudessaan sorrettu ha-
luaa hinnalla millä hyvänsä tulla sortajansa kaltaiseksi, matkia 
ja seurata häntä. Tämä piirre on erityisen selvä keskiluokan sor-
retuilla, jotka haluavat olla yhdenvertaisia yläluokan »mahti-

19. Frantz Fanon, Sorron yöstä, suom. Hilkka Mäki (Helsinki: Like & 

Suomen Rauhanpuolustajat, 2003 [Helsinki: WSOY, 1970]), s. 48–50; ransk. 

Alkuteos Les damnés de la terre (1961).
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miesten» kanssa. Albert Memmi on erinomaisessa tutkimuk-
sessaan »kolonialistisesta mentaliteetista» viitannut siirtomaa-
isäntää kohtaan tuntemaansa vihaan, joka oli sekoittunut »in-
tohimoiseen» viehtymykseen häntä kohtaan.

Miten siirtomaaisäntä saattoi huolehtia työntekijöistään, kun hän 

aika ajoin ampui joukon alamaisiaan? Miten nämä alamaiset saat-

toivat kieltää itsensä julmasti ja samanaikaisesti esittää näin suu-

ria vaatimuksia? Miten he saattoivat vihata siirtomaaisäntiä ja 

silti ihailla heitä niin intohimoisesti? (Minäkin tunsin tätä ihailua 

kaikesta huolimatta.)²⁰

Sorrettujen toinen ominaispiirre on itsehalveksunta, joka joh-
tuu siitä, että he ovat sisäistäneet sortajien käsityksen heistä 
itsestään. He kuulevat toistuvasti, etteivät he kelpaa mihinkään, 
eivät tiedä mitään eivätkä kykene oppimaan mitään, että he 
ovat sairaita, laiskoja ja tuottamattomia, niin että lopulta he 
vakuuttuvat omasta kelvottomuudestaan. »Maatyöläinen tuntee 
alemmuutta pomoonsa nähden, koska pomo tuntuu olevan ai-
noa, joka tietää ja kykenee hoitamaan asioita».²¹

He kutsuvat itseään tietämättömiksi ja sanovat, että »opetta-
ja» tietää ja häntä pitää kuunnella. Heille syötetty käsitys tie-
don kriteereistä on perinteinen. Eräs kulttuuriseen opintopii-
riin osallistunut maatyöläinen kysyi: »Mikset ensin selitä noita 
kuvia?²² Silloin ei kestäisi niin kauan ymmärtää niitä ja siitä 
olisi meille vähemmän päänvaivaa.»

He eivät juuri koskaan tiedosta, että myös he »tietävät asioita», 
jotka he ovat oppineet suhteessaan maailmaan ja toisiin ihmi-
siin. Heidän kaksinaisuutensa tuottaneet olosuhteet huomioon 
ottaen onkin luonnollista, etteivät he luota itseensä.

20. Albert Memmi, Th e Colonizer and the Colonized, käänt. Howard 

Greenfeld (Boston: Beacon, 1965), s. x.

21. Kirjoittajan haastattelema maatyöläinen.

22. Koodin purkamisesta ks. lukua 3.



67

Kasvatushankkeissa maatyöläiset aloittavat keskustelun gene-
ratiivisesta teemasta usein eloisasti, kunnes he yllättäen lopetta-
vat ja sanovat kasvattajalle: »Anteeksi, meidänhän tulisi olla 
vaiti ja antaa teidän puhua. Te olette se, joka tietää, me emme 
tiedä mitään.» Monesti he väittävät, ettei heidän ja eläinten vä-
lillä ole eroa, ja kun he myöntävät eron, se on eläinten eduksi: 
»Ne ovat vapaampia kuin me.»

On häkellyttävää huomata, miten tämä itsehalveksunta 
muuttuu, kun ensimmäiset muutokset tapahtuvat sortotilan-
teessa. Kuulin maatyöläisjohtajan sanovan eräässä asentamiento-
kokouksessa²³ seuraavasti: 

He sanoivat aina, että olemme tuottamattomia, koska olemme 

laiskoja ja juoppoja. Pelkkiä valheita kaikki. Nyt kun meitä kun-

nioitetaan ihmisinä, näytämme kaikille, ettemme milloinkaan 

olleet juoppoja ja laiskoja. Me olimme riistettyjä!

Niin kauan kuin sorrettujen kaksijakoisuus säilyy, he ovat halut-
tomia vastarintaan ja heiltä puuttuu täysin itseluottamus. Heillä 
on laajalle levinnyt, maaginen usko sortajien koskemattomuu-
teen ja valtaan.²⁴ Maanomistajan vallan maaginen voima pitää 
erityisesti maaseutua otteessaan. Muuan sosiologiystäväni kertoi, 
miten eräässä Latinalaisen Amerikan maassa joukko aseistettuja 
maatyöläisiä valtasi suurtilan. Taktisista syistä he ajattelivat pitää 
tilan isäntää panttivankinaan. Yhdelläkään maatyöläisellä ei kui-
tenkaan ollut rohkeutta vartioida häntä. Jo hänen läsnäolonsa 
koettiin pelottavana. Voi olla niinkin, että pomon vastustaminen 
aiheutti syyllisyyttä. Itse asiassa pomo oli heidän »sisällään».

Sorrettujen on nähtävä esimerkkejä siitä, että sortajakin on 
haavoittuvainen, jotta heidän mielikuvansa alkavat muuttua. 

23. Asentamiento on Chilen maatalousreformin tuotantoyksikkö (suom. 

huom.).

24. »Maatyöläisillä on lähes vaistonvarainen pelko pomoja kohtaan.» Erään 

maatyöläisen haastattelusta.
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Siihen asti he ovat aina lannistettuja, pelokkaita ja lyötyjä.²⁵ 
Niin kauan kuin sorretut eivät tiedosta elinolosuhteidensa syitä, 
he »hyväksyvät» riistonsa fatalistisesti. Lisäksi he ovat alttiita 
reagoimaan passiivisesti ja vieraantuneesti, kun tulee puhe siitä, 
että heidän vapautensa ja itsetuntonsa voidaan saavuttaa vain 
taistelemalla. Vähä vähältä he kuitenkin pyrkivät kokeilemaan 
erilaisia kumouksellisia toimintamuotoja. Vapautumista kohti 
pyrittäessä ei pidä unohtaa tätä passiivisuutta eikä väheksyä 
heräämisen hetkeä.

Epäaidon maailmankuvansa ja omakuvansa vuoksi sorretut 
tuntevat itsensä sortajien omistamiksi »esineiksi». Sortajille ole-
minen on yhtä omistamisen kanssa – lähes aina niiden kustan-
nuksella, joilla ei ole mitään. Sorrettujen eksistentiaalinen koke-
mus tietyssä vaiheessa puolestaan on, että tämä oleminen ei tar-
koita sortajan kaltaisuutta vaan hänen alaisuuttaan, riippuvuut-
ta hänestä. Siksi sorretut ovat emotionaalisesti riippuvaisia.

Maatyöläinen on alamainen. Hän ei voi ilmaista mielipidettään. 

Ennen kuin hän huomaa riippuvuutensa, hän kärsii. Hän purkaa 

paineensa kotona, jossa hän huutaa lapsilleen, lyö ja on epätoivoi-

nen. Hän valittaa vaimostaan ja pitää kaikkea kurjana. Hän ei 

suutu pomolle, koska pitää tätä ylivertaisena olentona. Usein maa-

työläinen purkaa surunsa juomalla.²⁶

Ihmisten vapautuminen yhteistyössä

Täysi emotionaalinen riippuvuus voi johtaa sorretut Frommin 
nekrofi iliseksi kutsumaan käytökseen: oman tai sorrettujen to-
vereiden elämän tuhoamiseen.

25. Ks. Régis Debray, Revolution in the Revolution. Armed Struggle and Po-
litical Struggle in Latin America, käänt. Bobbye Ortiz (New York: Monthly 

Review Press, 1967); ransk. alkuteos Révolution dans le révolution: lutte armée 
et lutte politique en Amérique Latine (Paris: François Maspero, 1967).

26. Kirjoittajan haastattelema maatyöläinen.



69

Vasta kun sorretut näkevät sortajien juonet ja osallistuvat va-
pautuksensa puolesta käytävään järjestäytyneeseen taisteluun, 
he alkavat uskoa itseensä. Tämä oivallus ei voi olla vain älylli-
nen vaan myös toiminnan on kuuluttava siihen. Se ei myöskään 
voi olla pelkkää toimintaa, vaan sen tulee sisältää vakavaa poh-
dintaa: vain silloin se muuttuu praksikseksi eli tietoiseksi toi-
minnaksi.

Kriittistä ja vapauttavaa dialogia, joka edellyttää toimintaa, 
on käytävä sorrettujen kanssa heidän vapaustaistelunsa kaikis-
sa vaiheissa.²⁷ Tämän dialogin sisältö voi ja sen tuleekin vaih-
della historiallisten olosuhteiden ja sen perusteella, millä tasolla 
sorrettujen todellisuuden hahmottaminen on. Jos dialogi kui-
tenkin korvataan monologilla, iskulauseilla tai julistuksilla, yri-
tetään sorretut vapauttaa sopeuttamisen välinein. Jos sorretut 
yritetään näin vapauttaa ilman heidän refl ektoivaa osallistumis-
taan tähän vapautukseen, heitä kohdellaan ikään kuin objekteina, 
jotka on pelastettava palavasta rakennuksesta. Silloin heitä joh-
detaan lankeamaan populistiseen lumeeseen ja heidät muute-
taan joukoiksi, joita voidaan manipuloida.

Kaikissa vapautuksen vaiheissa sorrettujen on käsitettävä it-
sensä ihmisiksi, joilla on ontologinen ja historiallinen päämäärä 
tulla yhä täydemmin inhimillisiksi. Refl ektio ja toiminta ovat 
korvaamattomia, kun ei sorruta luomaan virheellistä dikotomiaa 
ihmisyyden sisällön ja sen historiallisten muotojen välille.

Vaatimus, että sorrettujen on oltava mukana oman konkreet-
tisen tilanteensa pohdinnassa, ei ole kutsu nojatuolivallanku-
moukseen. Päinvastoin refl ektointi – aito pohdinta – johtaa 
toimintaan. Toisaalta kun tilanne edellyttää toimintaa, toimin-
nasta tulee aitoa praksista vain, jos sen seuraukset otetaan kriit-
tisen pohdinnan kohteiksi. Tässä mielessä praksis on sorrettu-
jen uusi olemassaolon tarkoitus, eikä vallankumous, joka johtaa 

27. Ei tietenkään julkisesti, sillä se aiheuttaisi vain raivoa sortajissa ja joh-

taisi entistä ankarampaan sortoon.
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tämän olemassaolon tarkoituksen historialliseen hetkeen, ole 
mahdollinen ilman sorrettujen yhteisvastuullista tietoista osal-
listumista. Muussa tapauksessa toiminnasta tulee itsetarkoi-
tuksellista aktivismia.

Tietoisen toiminnan saavuttamiseksi on kuitenkin luotetta-
va sorrettuihin ja heidän kykyynsä ajatella. Ilman luottamusta 
kukaan ei voi toteuttaa dialogia, refl ektiota tai kommunikaatiota. 
Sen sijaan päädytään käyttämään iskulauseita, julistuksia, mo-
nologeja ja käskyjä. Tämä vaara on pintapuolisessa kääntymi-
sessä vapautuksen asialle.

Sorrettujen puolella tehtävän poliittisen toiminnan on oltava 
kulttuurista toimintaa sanan varsinaisessa merkityksessä ja si-
ten toimintaa sorrettujen kanssa. Vapautuksen puolesta työs-
kentelevät eivät saa käyttää hyväkseen sorrettujen emotionaa-
lista riippuvuutta, joka syntyy sorron konkreettisesta tilantees-
ta, kun se sulkee heidät sisäänsä ja tuottaa heidän epäaidon 
maailmankuvansa. Riippuvuuden hyväksikäyttäminen on sor-
tajien taktiikkaa, jolla he luovat vielä syvempää riippuvuutta.

Vapauttavan toiminnan on otettava riippuvuus huomioon 
heikkona kohtana ja yritettävä refl ektion ja toiminnan avulla 
muuttaa se riippumattomuudeksi. Parastakaan tarkoittavin joh-
to ei kuitenkaan voi antaa riippumattomuutta lahjana. Sorret-
tujen vapautus on ihmisten, ei esineiden vapautusta. Siksi, vaik-
ka kukaan ei vapautakaan itseään vain omin voimin, ei kukaan 
toinenkaan voi häntä vapauttaa. Vapautus on inhimillinen ta-
pahtuma, jota ei voi saavuttaa puoli-ihmisenä. Kaikki pyrki-
mykset kohdella ihmisiä puoli-ihmisinä johtavat vain heidän 
epäinhimillistämiseensä. Kun ihmiset ovat jo epäinhimillisty-
neet kärsimänsä sorron vuoksi, heidän vapautukseensa ei voi 
käyttää epäinhimillistäviä keinoja.

Vapautukseen pyrkivän vallankumouksellisen johdon oikea 
toimintamalli ei olekaan »vapautta julistava propaganda». Johto 
ei voi »istuttaa» sorrettuihin uskoa vapauteen ja ajatella näin 
voittavansa heidän luottamuksensa. Oikea toimintatapa on dia-
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loginen. Sorrettujen vakuuttuminen siitä, että heidän on itse 
taisteltava vapautuksensa puolesta, ei ole vallankumousjohdon 
antama lahja vaan heidän oman tiedostamisensa tulosta.

Vallankumousjohtajien on ymmärrettävä, ettei heidän oma-
kaan vakaumuksensa taistelun tarpeellisuudesta (vallankumouk-
sellisen ajattelun keskeinen ulottuvuus) ole toisilta saatua – si-
käli kuin se on aitoa. Tätä vakaumusta ei voi pakata ja myydä, 
vaan sen voi saavuttaa vain kokonaisvaltaisen refl ektion ja toi-
minnan avulla. Samalla tavalla ainoastaan johtajien omakohtai-
nen ymmärrys todellisuudesta tietyssä historiallisessa tilantees-
sa johti heidät kritisoimaan sitä ja haluamaan sen muuttamista.

Myös sorrettujen – jotka eivät sitoudu taisteluun, elleivät va-
kuutu siitä, ja joiden sitoutumisen puuttuessa välttämättömät 
ehdot eivät täyty – on saavutettava tämä vakaumus subjekteina 
eikä objekteina. Heidän on myös puututtava kriittisesti omaan 
elämäntilanteeseensa, joka on jättänyt heihin jälkensä, eikä pro-
paganda voi tähän kannustaa. Vallankumousjohdon vakaumus 
taistelun välttämättömyydestä (mitä ilman taistelu on mahdo-
tonta) on korvaamattoman tärkeää sillä juuri vakaumushan val-
lankumousjohdon synnytti. Korvaamattoman tärkeä se on myös 
sorretuille. Se on siis korvaamaton silloin, kun ei kuvitella, että 
edistetään muutosta sorrettujen puolesta, pikemmin kuin hei-
dän kanssaan. Oma vakaumukseni on, että vain jälkimmäisen 
kaltainen muutos on todellista.²⁸

Näiden mietteiden tarkoituksena on korostaa vallankumouk-
sen selkeästi pedagogista luonnetta. Kaikkina aikakausina val-
lankumoukselliset johtajat, jotka ovat olleet vakuuttuneita siitä, 
että sorrettujen on itse ryhdyttävä taisteluun vapautensa puo-
lesta – mikä onkin ilmeistä – ovat samalla myös epäsuorasti 
tunnistaneet kamppailun pedagogisen luonteen. Monet näistä 
johtajista ovat kuitenkin (ehkä luontaisten ja ymmärrettävien-
kin pedagogiikan vastaisten ennakkoluulojensa vuoksi) pääty-

28. Näitä kysymyksiä käsitellään lisää luvussa 4.
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neet soveltamaan sortajien käyttämiä »kasvatusmenetelmiä». 
He eivät ymmärrä pedagogisen toiminnan arvoa vapautuspro-
sessissa ja turvautuvat sen sijaan propagandaan.

Sorrettujen on välttämätöntä oivaltaa, että kun he ottavat 
asiakseen taistelun inhimillistymisen puolesta, he ottavat sa-
malla vastaan täyden vastuun taistelusta. Heidän on ymmärret-
tävä, että he eivät taistele vain vapautuakseen nälästä vaan sen 
puolesta, että heillä olisi 

vapaus luoda ja rakentaa, ihmetellä ja uskaltaa. Sellainen vapaus 

vaatii, että yksilö on aktiivinen ja jakaa vastuun eikä orja tai hy-

vinsyötetty koneiston osa. […] Ei riitä, että ihmiset eivät ole orjia; 

jos yhteiskunnalliset olosuhteet suosivat automaatti-ihmisiä, tu-

loksena ei ole elämän vaan kuoleman rakkaus.²⁹

Sorrettuihin on vaikuttanut sorron kuolemanhaluinen ilmapii-
ri, mutta heidän on taistelussaan löydettävä tie elämänmyöntei-
seen inhimillistymiseen, missä ei ole kyse vain siitä, että on 
enemmän syötävää – vaikkakin siihen kuuluu erottamattomasti 
myös se, että syötävää on enemmän. Sorretut kokevat elämän-
sä tuhotuksi juuri siksi, että heidät on pelkistetty esineiksi. Pa-
lauttaakseen ihmisyytensä heidän on lakattava olemasta esineitä 
ja taisteltava ihmisinä. Tämä on radikaali vaatimus. He eivät 
voi aloittaa taistelua esineinä voidakseen myöhemmin tulla ih-
misiksi.

Taistelu käynnistyy kun ihmiset havaitsevat elämänsä tuho-
tuksi. Propaganda, johdattelu, manipulointi – nämä herruuden 
välineet – eivät voi olla heidän uuden inhimillistymisensä väli-
neitä.³⁰ Ainoa toimiva väline on inhimillistävä pedagogiikka, 
jolla vallankumouksellinen johto luo pysyvästi dialogisen yhtey-
den sorrettuihin. Inhimillistävässä pedagogiikassa menetelmä 
lakkaa olemasta väline, jolla opettajat (tässä tapauksessa vallan-

29. Fromm, mt., s. 56.

30. Näitä kysymyksiä käsitellään lisää luvussa 4.
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kumouksellinen johto) voivat manipuloida oppilaitaan (sorret-
tuja), sillä se tuo ilmi oppilaiden oman tietoisuuden.

Menetelmä on itse asiassa teoissa ilmenevä ulkoinen muoto, joka 

omaksuu tietoisuuden perustavan ominaisuuden – sen inten-

tionaalisuuden. Tietoisuuden olemuksena on maailman kanssa 

oleminen, mikä on pysyvää ja väistämätöntä. Tietoisuus on siten 

pohjimmiltaan »tie jonnekin», kohti jotakin siitä erillistä, sen ul-

kopuolista, joka ympäröi sitä ja jonka se ottaa haltuunsa käsitteel-

listämiskykynsä avulla. Tietoisuus on siten määritelmällisesti me-

netelmä, sanan yleisimmässä merkityksessä.³¹

Vallankumouksellisen johdon onkin harjoitettava yhteis-intentio-
naalista kasvatusta. Opettajat ja oppilaat (johto ja kansa) suun-
tautuvat yhdessä todellisuuteen ja ovat molemmat subjekteja, 
joiden tehtävänä ei ole pelkästään todellisuuden paljastaminen 
vaan myös tietoisuuden uudistaminen. Kun he saavuttavat tie-
toisuuden todellisuudesta yhteisen refl ektion ja toiminnan kaut-
ta, he ymmärtävät luovansa todellisuutta jatkuvasti uudelleen. 
Tällä tavoin sorrettujen läsnäolo omassa vapaustaistelussaan ei 
ole pseudo-osallistumista vaan juuri sitä mitä pitääkin: vahvaa 
sitoutuneisuutta.

31. Lainaus Álvaro Vieira Pinton tekeillä olleesta tieteenfi losofi aa käsitte-

levästä teoksesta. Pidän kyseistä kohtaa merkittävänä problematisoivan pe-

dagogiikan ( josta enemmän luvussa 2) ymmärtämiseksi ja haluan ilmaista 

kiitollisuuteni professori Vieira Pintolle, joka salli minun lainata keskeneräis-

tä teostaan. Julk. myöh.: Ciência e existência (São Paulo: Brasileira, 1969; 2. 

laitos: Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986).


