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Pari vuotta sitten julkaistu Po-
liittisia kirjoituksia tarjoaa 
suomenkielisille lukijoille 

yhteiskunnallisen, filosofisen ja psy-
kologisen analyysin ranskalaista ko-
lonialismia leimanneesta monimuo-
toisesta väkivallasta. Frantz Fanon 
(1925–1961) oli dekoloniaalisen 
ajattelun edelläkävijä ja tämä teos 
valottaa havainnollisesti hänen kan-
salaisaktivisminsa vähemmän tun-
nettuja puolia.

Fanonin Poliittisia kirjoituksia il-
mestyi ensimmäisen kerran vuonna 
1964 Pariisissa, François Masperon 
kustantamana. Kokoelmateoksen 
kirjoitukset on koottu vuosien 
1958–1961 välillä alun perin jul-
kaistuista lyhyistä sanomalehtikir-
joituksista, kirjeistä (muun muassa 
”Kirje ranskalaisille”), konferens-
siesitelmistä (”Rasismi ja kulttuuri”) 
ja matkapäiväkirjan muistiinpa-
noista (”Tuleva Afrikka”).

Fanon syntyi Ranskan kolonisoi-
massa maassa, Martiniquen saarelle, 
joka on edelleen Ranskan hallin-
nollinen alue Karibianmerellä. Hän 
opiskeli Ranskassa psykiatriksi ja 
muutti 1950-luvulla Ranskan Al-
geriaan, missä hän työskenteli psy-
kiatrisessa sairaalassa. Erottuaan ra-
sistista ja epäinhimillistä toimintaa 
harjoittavan sairaalan johdosta 
Fanon toimi Algerian kansallisessa 
vapautusrintamassa (Front de Li-
bération National, FLN). Poliittisia 
kirjoituksia -teoksessa käsiteltävät 
aiheet, Ranskan kolonialismi, ra-
sismi sekä kolonialismin vastainen 
poliittinen aktivismi, sijoittuvat Al-
gerian sodan (1954–1962) yhteis-

kunnalliseen kontekstiin. Sota johti 
Algerian itsenäistymiseen vuonna 
1962. Fanon menehtyi leuke-
miaan New Yorkissa sitä edeltävänä 
vuonna, vain 36-vuotiaana. 

Vaikka Fanon kuoli nuorena, 
hän ehti kirjoittaa useita teoksia. 
Peau noire, masques blancs (1952), 
L’An V de la révolution algérienne 
(1959) ja Les Damnés de la Terre 
(1961) julkaistiin hänen elinai-
kanaan1. Nyt suomennettu Pour 
la révolution africaine. Écrits poli-
tiques sekä Écrits sur l’aliénation et 
la liberté (2015) ilmestyivät pos-
tuumisti2. Hilkka Mäki käänsi Fa-
nonin testamenttina pidetyn Les 
Damnés de la Terre -teoksen alun 

perin vuonna 1970 nimellä Sorron 
yöstä 3. Esipuheen teokseen kirjoitti 
Jean-Paul Sartre sen jälkeen, kun 
Aimé Césaire, Fanonin opettaja 
Ranskan Antilleilla ja yksi négritude-
liikkeen johtohahmoista, oli kieltäy-
tynyt kunniasta, sillä hän ei yhtynyt 
kaikkiin Fanonin kumouksellisiin 
mielipiteisiin. Virenin suomennos 
Fanonin poliittisista kirjoituksista 
tuo lisäpotkua suomalaiseen post- 
koloniaaliseen tutkimukseen. Eri-
tyisesti Fanonin elinaikanaan jul-
kaisemia tekstejä pidetään antikolo-
nialistisen tutkimuksen klassikoina. 
Angloamerikkalaisessa tutkimus-
perinteessä Fanon on saavuttanut 
kolonisoidun psyyken analyytikon 
esikuvan aseman esimerkiksi Homi 
K. Bhabhan tulkintojen ansiosta4. 
Ranskankielisessä tutkimuksessa ja 
”virallisessa” historiankirjoituksessa, 
jossa ranskalaisen kolonialismin 
jälkiä on usein kaunistelu tai jätetty 
kertomatta, Fanonin tekstit saivat 
ilmestyessään melko ristiriitaisen 
vastaanoton. Fanon tunnetaan kui-
tenkin hyvin frankofonisessa nyky-
tutkimuksessa, ja esimerkiksi Achille 
Mbembe on analysoinut Fanonin 
kirjoituksia osana dekoloniaalista 
tutkimusta5. 

Poliittinen sitoumus ja 
makaaberi huumori
Poliittisissa kirjoituksissa korostuvat 
Fanonin henkilökohtainen ja käy-
tännönläheinen sitoutuminen ko-
lonialismin vastaiseen taisteluun ja 
avantgardistinen visio Afrikan yh-
tenäistymisestä ja uudesta humanis-
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mista. Fanonin eetos pyrkii vaikut-
tamaan lukijoihinsa, joita hän myös 
neuvoo useaan otteeseen teoksen 
alkupuolelle sijoitetuissa lehtiartik-
keleissa. Fanon haluaa ”[...] nostaa 
esiin sen, että tämä mustien historia 
on likainen. Se saa vatsanne kään-
tymään.” (28) Kirjoittaja on avoin 
omista tunteistaan ja poliittisesta 
sitoutumisestaan Afrikan maiden 
vapautumiseen kolonialismista. Hän 
perustelee kantansa kylmillä tosi-
asioilla ja esimerkeillä ranskalaisten 
viranomaisten julmuudesta ja rasis-
mista, joihin kolonialistit katsoivat 
olevansa oikeutettuja muun muassa 
Algerissa, jota he pitivät Ranskan 
ovensuuna Afrikkaan. 

Teos tarjoaa myös salapoliisiro-
maania muistuttavia takaa-ajokoh-
tauksia elävästä elämästä: Fanon 
kertoo tiedustelumatkoistaan Länsi-
Afrikassa 1950- ja 1960-luvun tait-
teessa, jolloin Saharan eteläosaan oli 
tarkoitus perustaa FLN:n tukikohta. 
Ranskalaiset viranomaiset jahtasivat 
Fanonia ja hänen matkaseuruettaan, 
mutta takaa-ajo päättyi ranskalaisten 
onnistuneeseen harhautukseen. 
Fanon huomauttaa ”rikosjengimäi-
sistä” menetelmistä, ”jotka uhkaavat 
aiheuttaa asenteiden koventumista 
juuri niiden parissa, jotka olivat 
tähän asti suostuneet sulkemaan 
silmänsä. Toivon joka tapauksessa, 
että ranskalaiset viranomaiset ovat 
kadottaneet jälkemme.” (207) 
Vähän myöhemmin, erään rans-
kalaisen adjutantin tiedustellessa 
kohteliaasti vuodepaikkaa samasta 
malilaisesta vastaanottokeskuk-
sesta, jonne Fanon on seurueineen 
päätynyt ranskalaisia viranomaisia 
eksyttäessään, hän toteaa: ”[t]ähän 
kaikkeen tarvitaan vähän huumorin-
tajua.” (208) Makaaberin huumorin 
lisäksi kirjoituskokoelmasta välittyy 
Fanonin maanläheisyys ja kieltäy-
tyminen vapaustaistelijan sankarin 
viitasta.

Fanon analysoi tarkasti rans-
kalaisen kolonialismin kaksinais-
moralismia, sadistista väkivaltaa ja 
sen psykologisia vaikutuksia niin 
afrikkalaisiin kuin ranskalaisiinkin. 
Fanonin mukaan esimerkiksi  
”[k]idutukseen ja ’metsätöihin’, al-
gerialaistyttöjen raiskausten kau-
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heuteen kiinnitetään [Ranskassa] 
huomiota, koska niiden olemas-
saolo uhkaa tiettyä ideaa Ranskan 
kunniasta.” (83) Suomentajan laaja 
asiantuntemus tulee esiin tässä(kin) 
esimerkissä. Viren kertoo teoksen 
alaviitteessä, että ”metsätöillä” eli 
corvée de bois -ilmauksella tarkoi-
tettiin Ranskan siirtomaissa paljon 
käytettyä keinoa kidutuksesta 
jäävien todisteiden tuhoamiseksi: 
”[...] Heidät [algerialaiset vangit] 
vietiin ryhmissä maaseudulle ja 
näennäisesti päästettiin vapaaksi, 
mutta tapettiin heidän ’yrittäessään 
paeta.’ Tai vaihtoehtoisesti pako-
tettiin kaivamaan omat joukkohau-
tansa.”(83) 

Rasismi on osa 
yhteiskunnan rakennetta
Fanonin teoksen keskeinen anti 
on rasismin ja kolonialismin näke-
minen osana suurempaa yhteiskun-
nallista rakennetta, joka koskettaa 
koko yhteiskuntaa, ei ainoastaan sel-
keästi rasistisia ilmauksia tai tekoja. 

Fanonin mukaan ”[...] rasismi 
on vain yksi ainesosa laajemmassa 
kokonaisuudessa: tietyn kansan sys-
temaattisessa sorrossa. [...] Rasismi 
ei koskaan ole päälle liimattu ele-
mentti, joka löydetään sattumalta 
tutkittaessa tietyn ryhmän kulttuu-
risia piirteitä. Yhteiskunnallinen 
muodostelma ja kulttuurin koko-
naisuus ovat syvällisesti rasismin 
muokkaamia.” (43, 46) 

Fanon puhui myös neokolo-
nialismista jo 1950-luvun lopussa: 
”Ranskalaiset demokraatit eivät aina 
huomaa asenteensa kolonialistista, 
tai käyttääkseni uutta käsitettä, neo-
kolonialistista luonnetta.” (101) 
Vaikka Fanonin syntymästä tuli tänä 
kesänä kuluneeksi 94 vuotta, teos on 
edelleen erittäin ajankohtainen, sillä 
rasismi ja neokolonialistinen aliar-
vioiva ja holhoava puhe ovat lisään-
tyneet nykyaikana räjähdysmäisesti. 
Esimerkiksi Ranskan presidentti 
Sarkozyn puhe Dakarissa vuonna 
2007 herätti huomiota räikeän neo-
kolonialistisella asenteellaan, pu-
humattakaan Yhdysvaltain istuvan 
presidentin lukuisista lausunnoista 
viimeisten kolmen vuoden aikana.

Kuten Viren itsekin toteaa suo-
mentajan jälkipuheessaan, Fanonin 
kääntäminen suomeksi on vaikeaa, 
sillä alkutekstin kirjoittajalle asioi-
den esittämisjärjestys on tekstin 
dramaturgian kannalta tärkeää. 
Suomen ja ranskan lauserakenteet 
eivät kuitenkaan vastaa toisiaan. 
Ranskankielisten rakenteiden suora 
kääntäminen ja ylipitkät virkkeet 
hankaloittavat aika ajoin lukemista 
ja sisällön ymmärtämistä. Myös 
suomennoksen runsas vierassanojen 
käyttö, esimerkiksi dominio (104), 
premissit (28) ja repressio (206), 
tekee tekstistä melko raskaslukuista. 
Kaikkiaan suomennos on kuitenkin 
merkittävä kulttuuriteko ja Poliit-
tisia kirjoituksia täydentää hienosti 
suomeksi käännettyä dekoloniaalista 
tietokirjallisuutta.


