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rankfurtin koulukunnan kriittistä teoriaa
käsittelevien tekstien kääntäminen ja julkaiseminen on aina merkkitapaus. Edellisen
kerran kulttuuriteon teki vuonna 1991 Vastapaino, kun se julkaisi Jussi Kotkavirran toimittaman käännöskokoelman ”Järjen kritiikki”.
Kokoelma tarjosi koulukunnan tärkeimmät
perustustekstit suomen kielellä, ja Kotkavirran ansiokkaiden jälkisanojen avulla lukija sai
kohtalaisen yleiskuvan koulukunnan historiasta ja tutkimusasenteista. Vaikka uusi esseekokoelma sisältääkin alkuperäistekstien sijaan kommentaareja ja koulukunnan edustajien ajatusten ajankohtaistusta, olisin toivonut
siihenkin jonkinlaista yleisesitystä. Tällaisenaan kokoelma vaatii melko hyvää ajattelijoiden tuntemusta, jotta se aukeaa kunnolla lukijalle. Suomenkieliselle lukijalle ainekset tämän tuntemuksen hankkimiseen ovat niin
vähäiset (Vastapainon kokoelmaa ei ole enää
saatavilla), että pieni toisto olisi ollut paikallaan. Joka tapauksessa tekstien julkaisu on
ansiokasta.
Kokoelman julkaisun motiivi on kriittisen
teorian elvyttäminen ja sen mahdollisuuksien
pohtiminen yhteiskunnallisessa ja tieteellisessä keskustelussa uuden vuosituhannen
kynnyksellä. Lyhyen johdannon liiankin tutuksi käynyt millenium-retoriikka luo tälle
elvyttämiselle puitteet. Kasvavien uhkakuvien
ja olemattoman yhteiskunnallisen opposition
ristiriita vaatii toimittajan mukaan käytännön
ohella teoreettista vastatoimintaa. Esseekokoelman pyrkimykseksi ilmoitetaan toimimi-
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nen avauspuheenvuorona tällaiselle teoreettiselle etsinnällä. Tämä puheenvuoro keskittyy Frankfurtin koulukunnan ensimmäiseen
sukupolveen, lukuun ottamatta viimeisen esseen katsausta Habermasiin ja kriittisen teorian kommunikatiiviseen käänteeseen.
Olli-Pekka Moision ja Rauno Huttusen essee ”Totuuden ja oikean elämän kaipuu” korvaa edellä mainittua yleisemmän johdannon
puutetta. Esseessä käydään lävitse ne Max
Horkheimerin tekstit, joita voidaan pitää
Frankfurtin koulukunnan kriittisen teorian perustana. Tämän filosofisen historian ohella
tarkastellaan myös koulukunnan kodin,
Frankfurtin yliopiston Yhteiskuntatutkimuksen instituutin1 esihistoriaa ja historiaa. Ajallinen jako voidaan sijoittaa rehtoraatin siirtymiseen Karl Grünbergiltä Horkheimerille. Kirjoittajat käyvät läpi Horkheimerin virkaanastujaisesitelmän, jossa hän asetti ensimmäiset
”monitieteellisen materialismin” kulmakivet.
Merkittävää etenkin myöhempien esseiden
kannalta on se, että esseessä kuvataan Horkheimerin vaikutusta psykoanalyysin vahvaan
asemaan Instituutissa.
Seuraavaksi käsitellään Horkheimerin
esseetä ”Traditionaalinen ja kriittinen teoria”
sekä Herbert Marcusen esseetä ”Filosofia ja
kriittinen teoria”, jotka molemmat on julkaistu
”Järjen kritiikki” -kokoelmassa. Nämä Instituutin julkaisussa Zeitschrift für Socialforschung julkaistut esseet kuvastavat Instituutin
tutkimusasenteen muutosta Yhdysvaltoihin
paon jälkeen. Kirjoittajat asemoivat ansiokkaasti tämän muutoksen Instituutin historiaan
ja sisäisiin kiistoihin. Etenkin nk. fasismi- ja
massakulttuurikiistojen kuvaukset ovat tärkeä
lisä kriittisen teorian ymmärrykseen. Monista
eri syistä Instituutin tutkijat siirtyivät monitieteellisistä tutkimusohjelmista filosofisempaan tieteen ja välineellisen järjen kritiikkiin.
Taustalla kuitenkin säilyi vapaan yhteiskunnan poliittinen päämäärä. Vasta sodan jälkeen
vuonna 1947 julkaistu Dialektik der Aufklärung, ”Valistuksen dialektiikka” (ei käännetty), oli pessimistisempi teos, jota voidaankin jossain määrin pitää Frankfurtin koulukunnan ensimmäisen vaiheen päätepisteenä.
Teoreettinen työskentely ei lakannut, mutta
ajatus yhtenäisestä tutkimussuunnasta murtui.
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ainer Funkin essee ”Erich Fromm Frankfurtin koulussa” ja Päivi Moision essee
”Kasvattamisen vaikea taito” liittyvät molemmat psykoanalyysin asemaan kriittisessä teoriassa, ja siinä ennen kaikkea Erich Frommin
tuotantoon. Fromm on Herbert Marcusen
ohella kriittisen teorian edustajista se, jonka
tuotantoa on kattavasti käännetty, mutta
psykoanalyysikeskustelun aikalaiskontekstin
kuvaus on puuttunut. Tämän aukon etenkin
Funkin essee täyttää. Hän kuvailee niin
Frommin teorioita kuin niiden syvärakennetta
ja suhdetta muuhun psykoanalyyttiseen teo-
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riaan. Kiinnostavin teema Funkin esseessä on
viettirakenteen biologisuuden ja kulttuurisen
muuntuvuuden teema, joka erottaa Frommin
selkeimmin muista kriittisen teorian edustajista. Moision esseessä sama teema on keskeinen, mutta hänellä Frommin teorioiden
kuvaus liittyy enemmän kasvatustieteellisten
sovellusten mahdollisuuksiin.
Saila Anttosen essee ”Kasvatus, sivistys ja
yhteiskunta” jatkaa edellistä kasvatusteoreettista teemaa, mutta kuvailee yleisemmin kriittisen teorian sivistyskeskustelua. Tärkein käsiteltävä teema on kriittisen teorian kasvatuskäsitteen ero traditionaalisesta kasvatuskäsitteestä. Kriittisen teorian edustajien käsitys
kasvatuksesta sosiaalisessa tilanteessa tapahtuvana liittyy mainiosti edellisten esseiden
käsittelyyn, mutta Anttosen oma motiivi ja koko esseen lähtöasetelma jää lukijalle hyvin
hämäräksi. Hän asettaa kriittisen teorian sivilisaatiokritiikin pätevyyden kokeeksi hyvin keinotekoisen ja taustaa tuntemattomalle lukijalle perustelemattoman vasta-asettelun Heideggerin ”tahto valtaan” -käsityksen kanssa.
Muutenkin essee on vaikeaselkoinen, koska
kirjoittaja pitäytyy liian vahvasti oman alansa
puhetavassa ja käsitteistössä. Jos toimittajan
mukaan kokoelman on tarkoitus mahdollistaa
”tutustuminen” kriittiseen teoriaan, on tämänkaltainen teksti huono valinta. Näin on
siksikin, että esseen lähteet ovat lähes täysin
Frankfurtin instituutin arkistoista, jolloin näkökulman laajennus vaatii lukijalta matkaa
Saksanmaalle. Puutteistaan huolimatta essee
kuitenkin havainnollistaa esimerkiksi Horkheimerin ja Marcusen käsitysten eroja, sekä
sivistys- ja sivilisaatiokäsitteiden luonnetta
kriittisessä teoriassa.
Jürgen Matthies tuo uuden puheenvuoron
viime vuosina heränneeseen kriittisen teorian
”ekologisen” annin pohdintaan. ”Joko olemme kaikki kriittisiä ekologeja?” lähtee liikkeelle useista yhteyksistä tutusta kysymyksestä,
onko ekologinen tiedostaminen saavuttanut
päätepisteensä. Kysymyksen taustalla on
ympäristökysymyksen muuttuminen yhdeksi
yhteiskunnan normaaliksi piirteeksi, sen professionalisoituminen niin tieteessä kuin
protestissakin (jälkimmäisen arkkityyppinä
Greenpeace). Filosofisemmin tämä muotoutuu huoleksi käsitteen ”ekologia” kriittisen
potentiaalin katoamisesta. Matthies peilaa tätä käsitteellistä köyhtymistä globalisaatiokehitystä vastaan ja peräänkuuluttaa kriittistä
ekologisuutta, joka huomioi maailmantilanteen muutoksen.
Matthies käy läpi kriittisen teorian tekstejä
sen huomion pohjalta, että luontosuhde on
ollut kriittisen teorian keskeisimpiä teemoja.
Aineistoksi on valittu Horkheimerin ja Adornon Dialektik der Aufklärung, sekä Marcusen
ja Frommin kirjoitukset. Vaikka käsittelyt ovat
mielenkiintoisia, teksti ei kuitenkaan muodosta kokonaisuutta, vaan Matthies lähinnä
toivoo kriittisen teorian teemojen huomioi-
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mista ympäristökriisin pohdinnassa. Lukijalle
ei synny yhtenäistä kuvaa kriittisen teorian
luontotematiikasta ja sen kehityksestä, eikä
Matthies juurikaan käsittele sellaista ympäristöajattelua, jota voi pitää kriittisen teorian
perillisenä (esim. yhteiskuntaekologia). Asiasta kiinnostuneille voin suositella tietyin varauksin esim. Stephen Vogelin teosta Against
Nature.

J

ussi Kotkavirran essee ”Omantunnon huono omatunto” käsittelee Adornon moraalifilosofiaa ja vertailee sitä kriittisen teorian
myöhempään uudistukseen ja kommunikatiiviseen käänteeseen. Kotkavirta ei pyri tekemään suoria viittauksia nykykeskusteluun,
missä suhteessa essee poikkeaa kokoelman
yleisluonteesta. Joka tapauksessa se on kokoelman helmiä. Erityisen kiinnostavaa on
Adornon ja kriittisen teorian ensimmäisen
sukupolven kiehtova suhde naturalismiin, ja
miten tämä yhdistyy Habermasin myöhempään kritiikkiin. Edellä mainittu Vogelin teos
keskittyy juuri tähän tematiikkaan, mutta siitä
puuttuu Kotkavirran otteen kurinalaisuus.
Martin Jay on kriittisen teorian tutkimuksen piirissä tunnetuin teoksestaan Dialectical
Imagination, joka kuvaa Frankfurtin koulukunnan vaiheita 1950-luvulle. Esseessään
”Onko kokemus yhä kriisissä?” Jay ei käsittelee kokemuksen tematiikkaa II Maailmansodan jälkeisessä kriittisessä teoriassa. Aineistona toimii Walter Benjaminin tuotanto, jonka
yhteyksiä Adornoon Jay pyrkii osoittamaan.
Aihe on hyvin spesifi, mutta se toimii myös
laajempana kriittisen teorian kuvastimena,
useiden siihen vaikuttaneiden filosofisten
suuntausten törmäyksenä.
Leena Kakkorin essee ”Walter Benjamin ja
kodittoman taideteokset” tuo kaivatun lisän
suomenkieliseen kriittisen teorian tutkimukseen kuvatessaan Frankfurtin instituuttiin läheisessä suhteessa ollutta filosofia. Essee käsittelee taideteoksen olemuksen historiallista
muutosta, etenkin modernin teknologian leviämisen myötä. Keskeisenä ajatuksena on
taiteen ainutkertaisuuden ja tilannesidonnaisuuden murtuminen teknologisen uusinnettavuuden myötä. Syvempiä ja samalla kriittisen teorian kannalta laajemmin merkittäviä
teemoja ovat havainnon ja etenkin olemuskäsitteen historiallisuus.
Ilona Reinersin essee ”Heikot, onnelliset ja
vainotut” keskittyy antisemitismin teemaan
kriittisessä teoriassa. Toisaalta kyse on hyvin
spesifistä aiheesta, mutta toisaalta antisemitismin pohdinta oli yksi kriittisen teorian ensimmäisen sukupolven ajattelijoita yhdistävistä tekijöistä. Essee lähtee vuonna 1949
julkaisusta Instituutin yhteistutkimuksesta
The Authoritarian Personality, minkä käsittely
on sekin jo arvo sinänsä, koska nämä tutkimukset tunnetaan toistaiseksi Suomessa varsin huonosti. Reiners kuvaa kattavasti antisemitismitutkimusta ja sen sidonnaisuutta
72 •

niin&näin 4/99

R

J

kriittisen teorian psykoanalyyttiseen suuntautuneisuuteen. Hän myös tuo esille tämän
sidoksen aiheuttaman ongelmat, ja kritisoi
kriittistä teoriaa antisemitismin historiallisten
ehtojen unohtamisesta. Samaa teemaa jatkaa
Sami Pasasen ”Valistuksen varjossa piilevä
hämärä”, jossa kirjoittaja tarkastelee antisemitismiä teoksen Dialektik der Aufklärung
kautta. Pasasen mukaan antisemitismin ja fasismin (kyseisen termin harkitsevasta käytöstä kirjoittajaa voi kiittää) teemat liittyvät teoksessa ennen kaikkea luonnon ja toiseuden
teemaan. Hän vertaa tätä tarkastelua perinteisimpiin luokkakeskeisiin fasismianalyyseihin,
ja tulee samalla luoneeksi kokonaiskuvan fasismin analyysistä. Esseen jälkipuoliskon
”toiseuden homogenisoinnin” teema on ehdottomasti esseen mielenkiintoisin osa, jossa
fasismin taustalla olevat käsitteelliset rakenteet liitetään laajemmin tämän vuosisadan
länsimaiseen historiaan.

D

ouglas Kellner on Martin Jayn rinnalla
toinen kokoelmaan kirjoittanut tunnettu
kriittisen teorian tutkija. Kellner on keskittynyt
Herbert Marcusen filosofian tarkasteluun, ja
essee ”Herbert Marcuse ja radikaalin subjektiivisuuden metsästys” antaa hyvän kuvan hänen Marcuse-tulkinnoistaan. Tavallisesti Marcuse-kommentaareissa kuvataan Marcusea
perinteisen proletariaattikuvan kriitikkona.
Tätä hän toki oli, mutta Kellner kuvaa tämän
kritiikin taustaa. Proletariaatin vallankumouksellisen aseman hylkääminen oli vain yksi askel pidemmällä filosofisella uralla. Marcusen
kritiikki kohdistui ennen kaikkea itsenäisen
rationaalisen subjektin ideaan, jonka sijaan
hän korosti niin yksilön biologista kuin yhteiskunnallistakin rakentumista. Kellnerin mukaan tämä kritiikki ei kuitenkaan saanut Marcusea hylkäämään perinteistä ”vallankumouksellisen subjektin” ideaa, vaikka hän kritisoikin sen vulgäärimarxilaista tulkintaa. Tämä
käsitteellinen takertuminen oli Kellnerin mukaan Marcusen myöhemmän pessimismin
yksi lähde. Esseen lopulla Kellner tarkastelee
Marcusen ja tätä kritisoineen Habermasin näkemysten ongelmia ja mahdollisuuksia toistensa täydentämiseen. Hänen mukaansa tyydyttävää subjektiivisuuden teeman käsittelyä
tuskin yhdeltä ajattelijalta löytyy, mutta kriittinen teoria tarjoaa sille hyvän pohjan.
Kokoelman lopettaa Jari Hoffrénin essee
”Rationaalisen demokratian paluu”, joka siirtyy Frankfurtin koulukunnan toisen sukupolven pääajattelijan Habermasin tuotantoon.
Habermasin ansio on Hoffrénin mukaan se,
että hän toi kriittiseen teoriaan siltä puuttunutta käytännön politiikan näkemystä. Tämän kokoelman tarkoitukseen, kriittiseen
teoriaan tutustumiseen essee soveltuu hyvin,
ja sitä voikin suositella esilukemistoksi
Habermasiin syventyvälle.
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Viite
1. Moisio ja Huttunen eivät missään vaiheessa perustele valintaansa kääntää Institut für Socialforschung ”Sosiaalitutkimuksen instituutiksi”. Kummalliseksi tämän tekee se, että
toisaalla (s. 11) he kääntävät ilmaisun
”Socialforschung” tavanomaisemmin yhteiskuntatutkimukseksi.
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ermin ’kulttuuri’ merkitys ja käyttöarvo on
tämän vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla muuttunut ja voimakkaasti uudelleenlatautunut. Tämä on tapahtunut samanaikaisesti ’kieltä’ koskevien käsitysten muutoksen
kanssa, kuten monesti on todettu. David
Chaney nimeääkin kattokäsitteellä ”kulttuurinen käänne” ne intellektuaalisen elämän uudet intressit, joita ’kulttuurintutkimuksen’ nimen saanut disipliini yliopistollisella areenalle
ilmentää.
Kulttuuri on nykyisessä puheessa laajasti
ottaen sidottu merkityskäytäntöjen ja – muodostumien ajatukseen: ”...it is through culture
that everyday life is given meaning and significance.” (Chaney, 7) Yhteiskuntakriittinen
kulttuurintutkimus liittää mukaan usein ideologian (tmv.) käsitteen, nimenomaan althusserilaisen sellaisen ja gramscilaisella hegemonia-käsitteellä täydennetyn. Kulttuuri merkityskäytäntöinä tekee elämismaailmastamme
merkitsevää ja merkityksellistä, mutta on itsessään ideologian artikulaatiota. Hallin ja
Grossbergin käyttämä termi ’artikulaatio’ on
suomennettu mm. niveltymiseksi, jolloin voidaan sanoa, että kulttuuri niveltää ideologian
ja elämismaailman tai arkielämämme praksiksen. Easthope toteaakin, että tärkeimmäksi
kulttuurintutkimusta määrittäväksi problematiikaksi on jäsentynyt objektiivisen ja subjektiivisen suhde tai vuorovaikutus, eli kulttuuri
kollektiivisen konstruoinnin ja uusintamisen
tuloksena sekä toisaalta ryhmien tai yksilöiden elämismaailmallisena kokemuksena
(Easthope 1998, 6). Kun tästä lähdetään liikkeelle, on ilmeistä, ettei kulttuurintutkimuksen panoksena ole vähempää kuin kaikki.
Jopa arki- ja populaarikulttuurin kelpo-

