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I
OLLI-PEKKA MOISIO

UTOPIA JA JÄRKI:
PORVARILLISEN HISTORIANFILOSOFIAN ALUSTA
MAX HORKHEIMERILLA
G. W. F. Hegel1 kritisoi modernisoitumisen
tuottamaa inhimillisen tietoisuuden ja
kokemuksen jakautumista kahdella tasolla
kahteen toisilleen vastakkaiseen alueeseen:
järki/tiede versus uskonto, sekä yksilö versus
kollektiivi. Max Horkheimerin (1895-1973)
ensimmäinen laajemmalle levinnyt teos
Angfänge der burgerlichen
Geschichtsphilosophie2 sisältää tämän niin
sanotun modernin kriisin tarkastelun
porvarillisen historianfilosofian ja sen
aikaansaamien idealististen vastareaktioiden
kritiikkinä. Horkheimer toteuttaa teoksessaan
porvarillisen yhteiskunnan ja
historianfilosofian kritiikin tarkastelemalla
Niccolò Machiavellin, Thomas Hobbesin,
utopistien ja Giambattista Vicon filosofisia
näkemyksiä. Horkheimer liittää nämä
näkemykset osaksi laajempaa
yhteiskunnallista tuotantoprosessia. Hänen
mukaansa näiden kolmen filosofin näkemykset
saivat alkunsa nousevan porvariston
dynamiikasta ja sen vuoksi ne perustuvatkin
ja ovat merkkeinä syntymässä olleen
porvariston konkreettisille tarpeille,
intresseille, ristiriidoille ja toiveille.3

Porvarillisen historianfilosofian alkuna Horkheimer pitää renessanssia, sitä hetkeä ihmiskunnan historiassa, jolloin luonnontieteet ryhtyivät selittämään systemaattisesti luonnontapahtumia. Luonnonlakien ymmärtäminen mahdollisti luonnon
hallinnan, jonka kautta teknologia ja teollisuus alkoivat kehittyä nopeasti. Horkheimerin mukaan ”porvarillinen tiede
on erottamattomasti yhtä teollisuuden ja teknologian kehittymisen kanssa, eikä sitä voida ymmärtää irrallaan porvarillisen yhteiskunnan herruudesta luontoon”. Porvarillinen yhteiskunta ei kuitenkaan perustu ainoastaan luonnon alistamiseen vaan myös ihmisen herruuteen toista ihmistä kohtaan.
Horkheimerin mukaan Machiavellin kirjoituksissa tällaista
ihmisten alistamista kutsutaan ”politiikaksi”. Machiavellin
suuruus filosofina on Horkheimerin mukaan jo siinä, että
tämä kehitti porvarillisen yhteiskunnan aattona uuden politiikan muodon, joka perustui modernin fysiikan ja psykologian periaatteille. Machiavellin yksinkertainen ja systemaattinen tarkoitus oli kehittää havaintojen ja noista havainnosta
peräsin olevien faktojen pohjalta periaatteita ja metodeja,
joiden avulla ihmiset voisivat alistaa toiset ihmiset valtaansa.
Jo porvarillisen yhteiskunnan alkuvaiheista saakka ihmiskunta tuli määritellyksi luonnontieteiden mekaanisten ja universalisoitujen lakien avulla. Tuolloin uskottiin, että oli olemassa ikuinen luonnollinen laki, joka määritti ihmisten tekoja
ajasta ja historiallisesta tilanteesta riippumatta. Pohjautuessaan
tähän luonnolliseen ihmiskunnan ymmärtämisen tapaan, historiatiede tuotti niitä säännönmukaisuuksia, joiden avulla
voitiin hahmotella herruuden ajattomia sääntöjä. Kansalaisyhteiskunnan luokkaherruus oli porvarillisen valtion perimmäisin
tarkoitus. Horkheimerin mukaan Machiavellin teoriassa oli
keskeisintä se, että ”kokonaisuuden hyvinvointi riippuu kaupankäynnin mahdollistumisesta, porvarillisen tehokkuuden rajattomasta kehittymisestä kaupankäynnissä ja teollisuudessa
sekä taloudellisten voimien vapaasta toiminnasta”. Porvarillinen valtio oli siis porvarillisen yhteiskunnan ja valtaapitävän
luokan puolustaja sekä heidän olemassaolonsa mahdollistaja.
Porvarillisen yhteiskunnan kehittyessä uskonto ja moraali
tulivat instrumentalisoiduiksi yhteiskunnallisen herruuden välineinä, jotka palvelivat yhteiskunnallisesti ja poliittisesti korkeinta hyvää. Horkheimer paljastaa Machiavellia analysoidessaan, että yhteiskunnassa kaikki tulee lopulta alistetuksi
kansalaisyhteiskuntaa puolustavan porvarillisen valtion palvelukseen. Tämä on Horkheimerin mukaan se ”merkittävä
historiallis-poliittinen doktriini”, jonka Machiavelli loi hypostatisoidessaan -luvun Italian porvariston nousulle välttämättömät herruuden poliittiset ja taloudelliset keinot ja soveltaessaan niitä menneeseen historiaan sekä tulevaisuuteen.
Horkheimer sanookin, että tämä ”temporaalisen alueen ikuistaminen” on luonteenomainen virhe modernille historianfilosofialle. Modernissa vallitseva historian kriisi onkin Georg
Friedmanin sanoin ”historian epäonnistuminen itsensä ylittämisessä – historian jähmettyminen epäinhimillisellä hetkellä”.
Ilman dynaamista toivoa tästä ylityksestä, joka historiallisesti
on saanut ilmauksensa uskonnon muodossa, osallistuminen inhimillisen elämän poliittis-historiallisiin ulottuvuuksiin tulee
reifikoiduksi. Toivon uskonnollinen ilmaus muuttuu subjektiiviseksi ja mystiseksi samalla kun todellinen maailma muuttuu
riiston ja herruuden alttariksi.
Horkheimerin mukaan modernilla käsityksellä uskonnosta
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»Machiavellin suurin virhe oli
siinä, ettei tämä pitänyt salassa
sitä, että kaikki, jopa uskontokin,
oli nousevassa porvarillisessa
yhteiskunnassa alisteinen valtiolle.
Uskonto ei enää saa ihmisiä
kumartamaan valtiota, koska sen
tiedetään olevan valtion poliittinen
instrumentti. Uskonto onnistuu tässä
tehtävässään ainoastaan silloin kun
se pysyy piilossa valtion varjossa ja
muuttuu näin mystifioiduksi.»

ideologiana, herruuden systeemiä ylläpitävänä vääränä tietoisuutena, on juurensa Machiavellin ajattelussa. Kuitenkin Machiavellin suurin virhe oli Horkheimerin mielestä juuri siinä,
ettei tämä pitänyt salassa sitä, että kaikki, jopa uskontokin, oli
nousevassa porvarillisessa yhteiskunnassa alisteinen valtiolle.
Horkheimer sanookin, että uskonto ei enää saa ihmisiä kumartamaan valtiota, koska sen tiedetään olevan valtion poliittinen
instrumentti. Uskonto onnistuu tässä tehtävässään ainoastaan
silloin kun se pysyy piilossa valtion varjossa ja muuttuu näin
mystifioiduksi.

II
Horkheimer jatkaa tämän ideologisen kehityksen ja porvarillisen yhteiskunnan legitimaation tarkastelua keskittymällä
seuraavaksi -luvulla eläneen yhteiskuntafilosofin Thomas
Hobbesin ajatuksiin. Hobbes oli tutkinut Machiavellin tekstejä
ja kehitteli niistä löytyvää porvarillisen yhteiskunnallisen tuotannon muodon turvaavaa valtio-käsitettä edelleen. Kuten Machiavellin myös Hobbesin filosofia perustui analogiaan luonnontieteiden ja historian välillä – ei-dialektiseen käsitykseen
luonnon vaikutuksesta inhimilliseen historiaan. Horkheimerin
mukaan Hobbesin kansalaisyhteiskuntaa, valtiota ja historiaa
koskeva käsitys perustui hänen ”mekanistiseen luonnon käsittämisen tapaan, jonka avulla nouseva uusi yhteiskunta kohtasi
keskiaikaisen kosmoksen”. Tästä mekanistisesta luontokäsitteestä johtuen Hobbesin valtio-käsite perustui valtion pienimpien osien ominaisuuksiin, nimittäin ihmisten. Kaikki
muutokset valtiossa ja sen rakenteissa selitettiin tämän eristyneen porvarillisen yksilön, ”jonka ominaisuudet ovat ikuiset
ja muuttumattomat”, käsityksillä ja teoilla. Horkheimerin
Hobbesia käsittelevän tarkastelun mukaan ihmisten toimintaa
määräävä elementti nousee pakonomaisesta tarpeesta lisätä
nautintoa ja vähentää kipua ja kärsimystä. Tästä biologisti-

sesta ihmiskunnan käsittämisen tavasta johtuen, ihmisillä ei
ole tahdon vapautta, ainoastaan suhteellinen valinnanvapaus.
Hobbesin valtio-käsite perustuu niin sanottuun sopimusteoreettiseen malliin. Luonnontila, jota kuvaa yksilön rajattomat mielihalut, on pysyvä pelon ja kauhun täyttämä
maailma. Sopimus on kompromissi inhimillisen aggression
ja pelon välillä. Tässä sopimuksessa ihmiset luovuttavat osan
vapaudestaan jollekin toiselle yksilölle tai ryhmälle, joka
toimii kokonaisuuden nimissä. Tämä on valtion auktoriteetti,
jota vastaan yksilöllä ei ole valtaa. Horkheimerin tulkinnan
mukaan Hobbesilla valtio on jättiläismäinen kone, jonka funktiona on
”pitää loitolla alkutilan kauhut ja anarkia, hiljentää kaikki
kansalaisrauhaa ja -turvaa vaarantamaan kykeneväiset
hirviöt eritoten ”behemoth”: kapinan hirviö. Kuitenkin
todellisuudessa valtio on kaikista voimakkain hirviö,
”leviathan”: ”kuolevainen Jumala”, joka hallitsee niin kuin
tahtoo ja jonka edessä kaikkien muiden kuolevaisten
tahdot pysyvät mykkinä.”
Kuten Machiavellilla myös Hobbesilla porvarillisen valtiokäsityksen korkein laki on porvarillisen tuotantomuodon suojeleminen. Jumalan tai luonnollisen järjen synnyttämään ikuistettuun valtioon perustuen yksilö uhrataan kansalaisyhteiskunnan ja sitä suojelevan valtion reifikoitujen intressien edestä.
Sekä Machiavellilla että Hobbesilla kaiken kansalaisyhteiskunnassa tuli palvella valtion yhteiskunnallisen kontrollin päämääriä. Horkheimer sanookin, että Hobbes edisti teoriaa,
jonka mukaan
”valtio julistaa uskonnoiksi kaikki ne illuusiot, jotka ovat
kaikista tarpeellisimpia sen omiin tarkoituksiin nähden,
tekee sen palvonnan muodosta lakia koskevan asian, ja
[...] vahvistaa ja laajentaa sitä valtion tukemilla kirkonmiehillä. [...] ”Näkymättömien voimien pelko, joko keksittynä tai traditiolta perittynä, on uskontoa kun se vakiinnutetaan valtion toimesta, ja taikauskoa kun sitä ei
ole asetettu valtion toimesta.” Tämän uskonnon on toimitettava pelko – ihmisluonnon keskeisin elementti – valtion
palvelukseen pääasiallisesti vakiinnuttamaan tottelevaisuus
lakia kohtaan tai laajemmin asettamaan oikeaoppinen kansalaisuus.”
Kehittyvässä porvarillisessa historianfilosofiassa uskonto ymmärretään massojen alistamisen välineenä. Sekä Machiavelli
että Hobbes näkivät, että uskonto legitimoivana ja todellisuutta hämärtävänä ideologiana tulisi asettaa porvarillisen
valtion palvelukseen. Perustuen inhimillisen historiallisen kokemuksen jakautumiseen reifikoituun uskonnolliseen ja maalliseen ulottuvuuteen, syntyi täten alku porvarilliselle kansalaisuskonnolle, joka kadotti lopulta kaikenlaisen kaipuun olemassaolevan yhteiskunnallis-historiallisen todellisuuden ylittävästä, paremmasta yhteiskunnasta.
Vaikka Hobbes ei käytäkään ideologia-käsitettä, se on
Horkheimerin mukaan kuitenkin merkityksenä läsnä tämän
teksteissä. Niin Hobbes kuin valistusajattelijat käyttivät ideologiaa ihmisyksilöiden valtaapitävien intressien mukaiseen
kontrollointiin ja ohjailuun. Ideologia asetetaan näin vastakkaiseksi järjelle, joka rinnastetaan tieteeseen ja luonnonlakiin,
johon yhteiskunta ja valtio perustuvat. Kun yhteiskunta ja
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valtio on saatu näin perusteltua, tulkitaan ne lopulta ikuisina
kategorioina, jotka ovat itsestään selviä ja omaehtoisesti päteviä. Hobbes ymmärtää historian prosessiksi, jossa ihmiskunta tavoittaa järjen ja näin menettää tarpeen ideologioihin.
Ideologia on menneiden instituutioiden herruuden väline,
joka estää ihmisiä käsittämästä luonnonlakia ja järkeä, joka
on annettuna aivan alusta lähtien. Valistusajattelijat näkevät
luonnonlakina myös sen, että ideologia on alusta saakka läsnä
järjen rinnalla ja että historian saatossa, ja yhteiskunnallisesti
organisoituneen kokemuksen kautta, ideologia katoaa ja ihmiset nousevat järjelliseen.
Tämä porvarillinen teoria ilmaisee kuitenkin modernia
ajattelun ja kokemuksen välistä ristiriitaa tekemällä juuri sitä
mistä se ideologiaa syyttää. Uskonnon tavoin se lupaa tuottaa
absoluuttisen ja lopullisen totuuden. Horkheimerin mukaan
tämä porvarillinen järjen käsite on absoluutti ja näin ollen riippumaton historiasta ja inhimillisestä toiminnasta. Järki kuten
uskontokin irrotetaan historiallisesta kontekstista ja absolutisoidaan. Järjen abstrakti ja reifikoitu käsite muokataan näin
standardiksi, jonka avulla kaikkea niin mennyttä, nykyistä
kuin tulevaa voidaan arvioida.
Seuraten Hegelin dialektista metodia, Horkheimer kritisoi näitä porvarillisen historianfilosofian ja valistuksen tuottamia abstrakteja käsitteitä. Horkheimer näkee, että ideoita
voidaan ymmärtää ainoastaan sen jälkeen kun ymmärretään
niiden tuottamisen erityinen historiallinen konteksti. Ideat
perustuvat ja ilmaisevat koko aikakauden yhteiskunnallista
prosessia. Horkheimerin mukaan historiallismaterialistinen
dialektiikka, uskonnolliset, metafyysiset, moraaliset käsitteellistykset ja systeemit perustuvat kulloinkin annetun yhteiskunnan rakenteisiin. Porvarillinen ideologian joko-tai–ymmärtämisen tapa ei pyri systemaattisesti ymmärtämään näiden systeemien sisältöjä johdannaisina olemassaolevista tuotannon ja
ihmisten välisten suhteiden muodoista. Ennemminkin se abstrahoi näiden systeemien sisällön niiden yhteiskunnallis-historiallisesta perustasta. Tämän kautta ne menettävät erityisen ja
relevantin yhteiskunnallisen merkityksensä ja tarkoituksensa.
Horkheimer sanookin, että
”[...] historiallisen tiedon tarkoituksia varten on täysin
epäadekvaattia käsitellä niitä uskonnollisia ja metafyysisiä
ideoita – joita ei voida saattaa enää yhteen vallitsevan
tiedon tason kanssa – pelkkinä virheinä niin kuin luonnontieteissä väärää hypoteesia pidetään jonkun tutkijan
virheenä.”
Tässä virkkeessä Horkheimer esittää lähtökohtansa dialektiselle lähestymistavalleen uskontoon, joka nousee voimakkaasti
esille hänen myöhäistuotannossaan. Tässä lähestymistavassa
Horkheimer ei vain abtraktisti kiellä uskontoa tai ideologisesti käytä sitä sosiaalisen kontrollin välineenä vaan ymmärtää
sen inhimilliseksi ilmaukseksi, joka saa alkunsa tietyssä historiallisessa kontekstissa. Tämä tietyn historiallisen tilanteen
ja uskonnollisen ilmauksen välisen dialektisen suhteen kautta
voimme ymmärtää onko jokin tietty uskonto ilmausta vallitsevan ylläpidon intressistä vai inhimillisestä oikeudenmukaisuuden ja emansipaation kaipuusta. Juuri tämä uskonnon sisältöjen, kuten myös sen kenen puolesta uskonto kulloinkin
puhuu, kriittinen analyysi erottaa Horkheimerin kriittisen materialismin porvarillisesta mekaanisesta, positivistisesta materialismista.

»Valistusfilosofian virhe on siinä, että
ne hypostatisoivat oman tietovarantonsa
kokonaisuudessaan ikuisena järkenä
huomaamatta sen rakenteellista
riippuvuutta historiallis-yhteiskunnallisesta
tilanteesta. Juuri tämän inhimillisten
käsitteiden ja ajatussisältöjen sekä
yhteiskunnallisen totaliteetin historiallisen
kontekstin välisen sisäisen riippuvuuden
kautta ymmärrämme, että ”autenttisen
tiedon syvin olemus on se, ettei se asetu
koskaan aloilleen. Tämä on varmaankin
perustavin dialektisen filosofian oivallus.»

Hobbes ja valistus nostattivat Horkheimerin mukaan ensimmäistä kertaa esille ideologian ongelman eli ”kuinka yhteiskunnallinen tilanne on suhteessa olemassaoleviin ideoihin,
jotka tunnistetaan vääriksi”. Kumpikaan ei kuitenkaan Horkheimerin tulkinnan mukaan onnistunut ideologian yhteiskuntarakenneriippuvuuden analyysissään, koska he keskittyivät
yksilön psykologiaan, jonka kautta ”porvarillisen maailman
psykologisesti määräävät tekijät [...] pantiin näyttämään keskiaikaisen uskonnollisuuden sisältönä ja tarkoituksena”. Porvarillisen yhteiskunnan perustava elementti, psykologisoitu eristäytynyt yksilö, muuttui ideologia käsitteen ymmärtämisen
perustaksi. Staattinen Hobbesin ja porvarillisen valistuksen
filosofia asettivat vastakkain vain järjen ja ideologian, yrittämättä koskaan ymmärtää kumpaakaan niiden yhteiskunnallisten roolien kautta. Horkheimerin mukaan Hobbesin ja valistusfilosofian virhe onkin siinä, että ne hypostatisoivat oman
tietovarantonsa kokonaisuudessaan ikuisena järkenä huomaamatta sen rakenteellista riippuvuutta historiallis-yhteiskunnallisesta tilanteesta. Juuri tämän inhimillisten käsitteiden ja ajatussisältöjen sekä yhteiskunnallisen totaliteetin historiallisen
kontekstin välisen sisäisen riippuvuuden kautta ymmärrämme,
että ”autenttisen tiedon syvin olemus on se, ettei se asetu
koskaan aloilleen. Tämä on varmaankin perustavin dialektisen
filosofian oivallus”.

III
Tätä porvarillisen yhteiskunnan muodostumista ja sitä legitimoivaa filosofiaa vastaan nousi utopistinen vastareaktio. Horkheimer käsitteli utopisteja vuonna  Frankfurtin yliopistossa otsikolla Vorlesung über die Geschichte der neueren Philosophie pitämissään luennossa. Luennossaan Horkheimer syytti
utopisteja romantikoiksi, jotka haikailivat jonkin oletetun menneisyydessä vallinneen kultaisen aikakauden perään. Tähän
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»Horkheimerin mukaan molemmat
näistä utopisteista ottivat uskontonsa
sanasta sanaan. Campanella ja
More pysyivät uskollisina uskontonsa
opille yhtenäisestä ihmiskunnasta, jota
repivät kappaleiksi ’uudesta
anarkistisesta taloudesta’ johtuvat
kehittyvän Euroopan sodat. Heidän
politiikan ymmärtämisen tapansa oli
täysin erilainen kuin Machiavellilla.
Utopisti Morelle ja Campanellalle
’uskonto oli astia, joka säilytti
aktuaalisen kurjuuden edessä
oikeudenmukaisuuden vaatimuksen’.»

teemaan Horkheimer palasi jälleen vuonna  kirjoittaessaan
kirjaa porvarillisen historian filosofian alusta.
Horkheimerin mukaan utopioita luovat kärsivät ihmisryhmät, jotka joutuvat kantamaan taloudellisissa muodoissa
tapahtuvien siirtymien hinnan ja kärsimykset. Horkheimerin
mukaan ensimmäinen suuri utopia oli Thomas Moren Utopia
vuodelta , joka antoi kirjallisen muodon kärsiville ryhmille.
Horkheimerin mukaan renessanssiajan utopiat käsittivät, että
voitto oli porvarillisen vaihdantatalouden motivoivana muuttujana. Uutta jättiläismäisille tehtaille ja finanssiyrityksille perustuvaa tuotantosysteemiä luotiin yhä kiihtyvällä vauhdilla.
Yksi ihmisryhmä sai pikkuhiljaa haltuunsa kaikki tuotantovoimat, joita vaadittiin uudessa tuotannon muodossa: koulutetut yksityisyrittäjät omistivat työtilat, tuotantovälineet, raa’at
materiaalit, laivat ja niin edelleen. Ilman näitä tuotantovoimia tuottava työ ei ollut enää mahdollista kehittyvässä uudessa taloudessa. Suurin osa ihmisistä, joilla ei ollut entuudestaan näitä tuotantovoimia hallussaan ja jotka eivät voineet
niitä hankkia haltuunsa, muuttuivat puutteenalaisiksi ja joutuvat ryhtymään palkkatyöläisiksi. Utopistit syyttivätkin yksityisomaisuutta tämän epäinhimillisen tilanteen syntymisestä.
Tuotantovoimien yksityisomistajuus, joka sisälsi myös työläisten työn, oli uuden talouden moottori. Horkheimerin
mukaan ei ollutkaan sattumaa, että kaksi suurinta renessanssiajan utopistia, Thomas More ja Tommaso Campanella, olivatkin hartaita katolisia.
Horkheimerin mukaan molemmat näistä utopisteista ottivat uskontonsa sanasta sanaan. Campanella ja More pysyivät
uskollisina uskontonsa opille yhtenäisestä ihmiskunnasta, jota
repivät kappaleiksi ”uudesta anarkistisesta taloudesta” johtuvat kehittyvän Euroopan sodat. Heidän politiikan ymmärtämisen tapansa oli täysin erilainen kuin Machiavellilla. Utopisti Morelle ja Campanellalle ”uskonto oli astia, joka säilytti
aktuaalisen kurjuuden edessä oikeudenmukaisuuden vaatimuksen”. Horkheimerin tulkinnan mukaan utopistit tah-

toivat saavuttaa Kristuksen käskyihin perustuvan yhtenäisen,
pyhän yhteisön maan päällä. Tämä yhteisö voittaisi vapaalle
kilpailulle perustuvan antagonistisen yhteiskunnan kehityksen.
Utopistit uskoivat, vastoin Hobbesin ajatusta ihmisluonnosta
itsekkäänä ja petomaisena, että ihmiset oli sosialisoitu tällaiseen elämäntapaan heidän osallistuessaan epäoikeudenmukaisiin maallisiin instituutioihin. Myös valistuksen utopisteille
yksityisomaisuus oli ihmisten todellisen luonnon historiallinen
vääristäjä sekä kaiken pahan alku.
Horkheimer näki, ettei utopistien teoria ollut juurtuneena
aktuaaliseen historialliseen tilanteeseen tai aikakautensa kontekstiin vaan leijui sen yläpuolella. Utopistit ajattelivat, että
täydellinen yhteiskunta voitaisiin luoda missä ja milloin tahansa jos ihmiset vain vapaasti päättäisivät sen luoda. Horkheimer oli kuitenkin sitä mieltä, että ”utopia hyppää ajan
yli”. Se on ”historiallisesti sidotun fantasian unimaa”. Se on
fantasiaa, koska se luo oikeudenmukaisen yhteiskunnan idean
oman syntykontekstinsa sisältämien toiveiden ja kaipausten
pohjalta. Nämä ulottuvuudet muuttavat muotoaan kun yhteiskunta niiden ympärillä muuttuu. Horkheimerin mukaan
utopisti ei ymmärrä, että olemassa olevan yhteiskunnan ja sen
rakenteiden kehitykselle, olemassaololle ja tuhoutumiselle on
olemassa materiaalisia ehtoja. Näitä materiaalisia ehtoja tulee
ymmärtää ja niitä tulee tutkia tarkasti, jotta mikään uusi yhteiskunnallinen tila voitaisiin saattaa olemassa olevaksi. Utopistit haluavat kumota kärsimyksen nykyisyydessä ja säilyttää
hyvän. Horkheimer on kuitenkin sitä mieltä, että yhteiskunnan hyvä ja paha ovat saman kolikon kaksi eri puolta,
koska vallitseva yhteiskunta tuottaa molemmat. Utopioissa tapahtuvat yhteiskunnan muutokset ovat subjektiivisen mielen
tuotteita, jotka eivät sisällä yhteiskunnan systeemin ja rakenteiden muuttamisen vaikeaa ja usein hirvittävää työtä.
Horkheimerin mielestä utopiat sisältävät saman loogisen
ongelman kuin universaalin absoluuttisen järjen käsitteenkin
muotoilut. Utopia rakentuu edelleen moderneille järjen ja uskonnon, subjektin ja objektin, mielen ja ruumiin, yksilön ja
kollektiivin vastakkainasetteluille. Utopistit väittävät oikein,
että yhteiskunnan materiaaliset olot ovat perustana ihmisten
henkiselle tasolle. Nämä samaiset olot kuitenkin kumoavat
materiaaliset olosuhteet ilman minkäänlaista radikaalia muutosta todellisuudessa. Samalla tavoin kuin porvarilliset historianfilosofit, jotka pyrkiessään kehittyvän porvarillisen yhteiskunnan legitimoimiseen abstrahoivat ja hypostatisoivat tietyt
historiallisesti luodut kategoriat, myös utopistit abstrahoivat
olemassa olevista yhteiskuntansa materiaalisista olosuhteista
luodakseen oman illusorisen, täydellisen yhteiskuntansa. Tämä
oli Horkheimerin mukaan väärä valinta.
Horkheimerin mukaan utopioilla on kaksi ulottuvuutta:
ne kritisoivat yhteiskuntaa niin kuin se on kulloinkin järjestäytynyt ja ne luovat representaatioita siitä miten asioiden tulisi
olla. Horkheimerille utopioiden merkityksellisyys on juuri
niiden ensimmäisessä ulottuvuudessa nimittäin vallitsevien yhteiskunnallisten elinolosuhteiden kritiikissä. Utopiat antavat
muodon epätoivoisien kärsimykselle ja kaipuulle. Modernit
utopistiset kirjoitukset ovat maallistuneita käännöksiä aikaisempien sukupolvien ikuisuuden uskonnollisesta kaipuusta.
Kuten Horkheimer asian muotoilee: ”renessanssin utopia on
maallistunut keskiajan taivas”.
Horkheimer painottaa, että on väärin hypätä vallitsevien
yhteiskunnallisten olosuhteiden yli ja luoda utopistinen täydellinen yhteiskunta, joka jättää huomioimatta muutoksen konk-
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reettiset potentiaalit, jotka ovat olemassa vallitsevissa yhteiskunnallisissa rakenteissa. On kuitenkin yhtä väärin jättää teoreettisesti muotoilematta paremman yhteiskunnan ääriviivoja
tai jättää huomioimatta sen olemassa olevat esiehdot annetussa yhteiskunnassa. Parempaa yhteiskuntaa ei luoda utopioiden kautta tai parempien kasvatus ideoiden tai paremman
lainsäädännön toimesta. Kuten Horkheimer sanoo, on tämä
huijaus seurausta ”kuvitelmasta, joka koskee harmonista yhteiskuntaa, jonka vakiinnuttamiseen tarvittaisiin ainoastaan
oikeaa ymmärrystä ja kaikkien jäsenten hyvää tahtoa”. Tällaisen paremman yhteiskunnan luojina eivät ole opettajat tai
lainsäätäjät vaan ne ihmisryhmät tai luokat, jotka kärsivät sen
asemansa vuoksi, joka heille on yhteiskunnallisessa tuotantoprosessissa langennut. Tämän ryhmän muodostavat ne työläiset, jotka ovat tietoisia kärsimyksensä seurauksista ja jotka
tavoittelevat aktiivisesti siitä vapautumista.
Horkheimerin mukaan ”utopiat olivat puhtaasti kirjallisia
harjoituksia, jotka olivat pohjimmiltaan ilmausta kyvyttömästä kaipuusta”. Tällainen kaipuu voi heittää kyvyttömyytensä niskastaan ja muuttua reaaliseksi käytännöksi vasta kun
yhteiskunta muuttuu konkreettisessa mielessä paremmin muutokseen valmistautuneeksi. Horkheimer kuitenkin sanoo, ettei
kumpikaan, ei historiallista kehitystä koskeva argumentti, eikä
kykenemättömyys utopioiden realisaatioon, oikeuta olemassa
olevan yhteiskunnan ristiriitoja. Yksilöllinen kärsimys voi
näiden antagonististen olosuhteiden vallitessa turvautua ainoastaan unelmiin ja subjektiiviseen kaipuuseen, jonka vuoksi
uskonto on ollut merkityksellinen alimpien luokkien joukossa.
Schopenhauerin metafyysisen pessimismin käsittein ihmiskunta on juuttunut ongelmaan, että uudet ja paremmat yhteiskunnat luodaan aina historiallisesti huonommista, mutta toisaalta on totta, että historian saatossa kärsimys, kurjuus ja yksilöiden kuolema, joko jätetään huomioimatta tai oikeutetaan
mitä kamalimmilla keinoilla.
”Näiden kahden tosiasian välillä vallitsee joukko demonstratiivisia assosiaatioita mutta ei oikeuttavaa merkitystä [...]
kuolemaa ei voida tehdä millään tavoin teoreettisesti merkitykselliseksi. Ennemminkin kuolema paljastaa kaikenlaisen metafysiikan, joka kertoisi tämä merkityksen, kyvyttömyyden kuten myös kaikkien teodikeoiden.”
Horkheimer ei näe mitään kaitselmusta tai järkeä, joka hallitsisi maailmaa, ja jonka kautta voitaisiin oikeuttaa yhteiskunnan edistyminen historiassa, joka tuo mukanaan yksittäisten elämien murskaantumisen. Järjen maailmaan saattamisessa onnistuvat ainoastaan ne, jotka muuttavat käytännöksi
teoreettisen analyysin, joka etsii inhimillistä emansipaatiota ja
oikeudenmukaisuutta sen olemassa olevan yhteiskunnallisen
kontekstin keskellä, josta he kulloinkin löytävät itsensä.

IV
Kirjan viimeisessä luvussa Horkheimer keskittyy tarkastelemaan -luvulla eläneen italialaisen filosofin, sosiologin
ja psykologin Giambattista Vicon filosofista reaktiota porvarillisen yhteiskunnan kehitykseen ja sen mekanistiseen historianfilosofiaan. Horkheimerin mukaan Vicon historianfilosofia oli polemiikki René Descartesin dualistista, matemaat-

»Horkheimerin mukaan utopioilla on
kaksi ulottuvuutta: ne kritisoivat
yhteiskuntaa niin kuin se on kulloinkin
järjestäytynyt ja ne luovat
representaatioita siitä miten asioiden
tulisi olla. Horkheimerille utopioiden
merkityksellisyys on juuri niiden
ensimmäisessä ulottuvuudessa nimittäin
vallitsevien yhteiskunnallisten
elinolosuhteiden kritiikissä. Utopiat antavat
muodon epätoivoisien kärsimykselle ja
kaipuulle. Modernit utopistiset kirjoitukset
ovat maallistuneita käännöksiä
aikaisempien sukupolvien ikuisuuden
uskonnollisesta kaipuusta.»

tista ja mekanistista filosofiaa vastaan. Vico pyrki sovittamaan
modernit antagonismit Jumalan ja maailman, uskonnon ja
tieteen, uskon ja järjen välillä osoittamalla, että kaitselmus
on historian ohjaavana voimana. Tämä kaitselmus realisoituu
Vicon mukaan inhimillisessä toiminnassa, vaikka ihmiset eivät
olisikaan tietoisia siitä. Katolisena Vico etsi historian tarkoituksenmukaisia lakeja ja suhteita kaitselmuksen käsitteen avulla.
Horkheimer väittää, että Vico hylkäsi kartesiolaisen matematiikan korostamisen ainoana tiedon muotona, koska Jumalan
kaitselmusta ei ollut vielä pohdittu suhteessa sosiaaliseen.
Vico hyväksyi Horkheimerin mukaan kartesiolaisen opin
siitä, että se mitä voimme todellisuudessa tietää on ainoastaan
ne asiat, jotka ihmiset ovat luoneet. Hyväksyessään tämän hän
kuitenkin antaa sille uuden näkökulman soveltaessaan sitä
ei ainoastaan matemaattisiin konstruktioihin vaan historialliseen todellisuuteen. Kaikki ihmiskunnan yhteiskunnallis-historialliset luomukset (talous, politiikka, uskonto, taide, tiede)
voidaan ymmärtää ainoastaan suhteessa historialliseen kontekstiin sekä niihin ihmisten välisiin suhteisiin joissa ne saavat
alkunsa. Horkheimer väittääkin, että Vico ymmärtää kaitselmuksen konkreettisti lakina, joka ohjaa ihmiset yhteiskunnallista ja kulttuurista täydellistymäänsä kohden heidän individualistisista, barbaarisista ja itsekkäistä vieteistään huolimatta.
Horkheimerin tulkinnan mukaan Vicon ajattelussa kaitselmus todellistaa inhimillisemmän ja rationaalisemman yhteiskuntajärjestyksen kaikista konflikteista, kurjuudesta ja kärsimyksestä huolimatta. Horkheimer kritisoikin tätä Vicon
idealistista näkemystä sanoen, että ”on mahdotonta keskustella joko utopiasta ja ideaalista oikeudenmukaisuuden systeemistä tai kaitselmuksen hyväntahtoisesta tarkoituksesta kun
ihmisiä jää historian jalkojen alle, jalkojen, joiden oletetaan
johtavan heidät valoon”. Tässä kohdin Horkheimer jälleen
nostattaa esiin uskonnon mahdollisuuden olemassa olevien yhteiskunnallisten olosuhteiden kritiikiin:
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V

»Horkheimer kyseenalaisti tietyt
Marxin teorian ongelmalliset alueet
ja samalla jopa viittasi koko
marxilaisen projektin hylkäämiseen.
Marx liitetään positiivisten
utopioiden joukkoon, jotka
Horkheimer tässä vaiheessa
ajatteluaan hylkää. Arthur
Schopenhauerin filosofia nousee
takaisin Horkheimerin ajattelun
keskiöön, perisynnin käsite korvaa
edistyksen.»

”Hegel ja Vico esimerkkeinä osoittavat, että ainakin modernina aikana vilpitön usko paljastettuun, transsendenttiin uskontoon mahdollistaa sellaisen tämän maailman tutkimuksen, joka on ennakkoluulottomampi kuin
se, joka lähtee panteistisesta Jumalan ja maailman, järjen
ja todellisuuden yhteensulauttamisesta.”
Vico yritti idealistisesti sovittaa yhteen Jumalan ja maailman,
järjen ja uskonnon. Horkheimer kritisoikin tätä yhdistämisyritystä perimmiltään ideologisena ja tästä syystä vääränä sovituksena, joka antaa lohtua mutta ei yhteiskunnallista muutosta. Kuitenkin Vicon historiallinen tarkastelu uskonnon sivilisoivasta vaikutuksesta – joka saa ilmauksensa mytologiassa
– on vaikuttanut Horkheimerin kriittiseen teoriaan. Horkheimerin mukaan Vico paljasti mytologian historiallis-dialektisen kehityksen ”välttämättömänä ja primitiivisenä tiedon
muotona, joka muodostaa modernin tieteen juuret”. Tästä
syystä Vico ei hylännyt mytologiaa ja uskontoa valistuksen
tavoin pappien vääränä ja strategisena luomuksena. Hän hahmotteli yhteiskunnallis-historiallista myytin kehittymisen välttämättömyyttä ihmiskunnan ja luonnon välisessä kamppailussa. Valistus kritisoi, että kaikki uskonto on väärää. Tätä
vastoin Vico osoitti, että uskonto muuttuu vääräksi vasta kun
se ei enää kykene vastaamaan ihmiskunnan elämää koskeviin
kysymyksiin tietyssä, historiallisessa ajanjaksossa. Horkheimerille Vico osoitti, että myytit sisälsivät sivilisoivia totuuksia,
että ne olivat saaneet alkunsa kokemuksesta tietyssä yhteiskuntatodellisuudessa, vaikka ne olikin reflektoitu ”vääristyneessä
muodossa”.

On selvää, että Horkheimerille utopiat olivat vielä tässä vaiheessa puhtaasti tutkimusongelmia ja hän ei halunnut millään
tavoin tulla liitetyksi tämän tradition osaksi. Hän käsittelee
utopiaa ideologian kanssa yhteenliittyneenä ja päätyy ajattelemaan, että ideologia on vaikutussuhteessa todellisuuden
kanssa kun taas utopiat tuottavat ”unelman ’oikeasta’ ja ’oikeudenmukaisesta’ elämänmuodosta”. Rakentaessaan tarkasteluaan taloudellisen todellisuuden kritiikille, Horkheimer toistaakin kirjassaan suhteellisen klassista marxilaista puhetapaa.
Tämän puhetavan mukaisesti Horkheimer tulkitsi utopian
liittyneeksi tietyn taloudellisen muodon toiveeseen, joka asetettiin aktiivisesti vastustamaan erilaisia vallitsevan tuotantotavan rationalisointeja. Hän tunnisti kaksi utopistisen ajattelun ulottuvuutta: vallitsevan kritiikin ja tulevan realisaatiotaan vaativan paremman yhteiskunnan esityksen. Utopioilta kuitenkin puuttuivat tarvittavat kriittiset välineet ja ne
ajautuivatkin tämän vuoksi ainoastaan naiiveiksi yhteiskunnallisiksi reaktioiksi. Tässä kohdin hän päätyikin täysin vastakkaiseen näkemykseen suhteessa myöhempään ajatteluunsa.
Porvarillista historianfilosofian alkua käsittelevässä teoksessa transsendenssi oli se kipupiste, joka johti utopioiden hylkäämiseen. Utopia hyppää ajan ulkopuolelle. Horkheimerin
mukaan käyttäessään ”keinoja, jotka olivat määräytyneet alusta
alkaen annetun todellisuuden kautta, se haluaa saavuttaa täydellisen yhteiskunnan: paratiisin, omasta ajastaan riippuvaisen
fantasian”. Tällainen utopia-ajattelun hylkääminen tulee ymmärrettäväksi juuri marxilaisen viitekehyksen kautta. Horkheimerilla oli vielä tässä vaiheessa ajatteluaan jonkinlainen kehitysusko ja luottamus proletariaatin vallankumoukselliseen
rooliin. Hän uskoi ihmisyyden perustavaan kykyyn kehittyä
ja latasi luottamuksensa rationaalisuuteen, joka tulisi tulevassa
yhteiskunnassa koko elämäntapaa määrittäväksi.
Mikä sitten sai aikaan tämän muutoksen suhteessa utopioihin? Yhtenä ratkaisevana seikkana on syytä pitää edellä todettua muutosta Horkheimerin teoreettisessa orientaatiossa.
Muutosta voidaan kuvata muutoksena positiivisesta utopiasta
negatiiviseen utopiaan. Kun Horkheimer menetti -luvun
loppupuolella luottamuksensa historialliseen edistykseen ja
työväenluokan kumoukselliseen rooliin, kykeni hän tämän
jälkeen suhtautumaan hieman myönteisemmin erilaisiin utopistisiin ajattelumuotoihin aina teologiasta romantiikkaan. Tällaiset ajattelumuodot edustivat Horkheimerille tämän jälkeen
vallitsevat toimintarationaliteetin radikaalia negaatiota.
Angfang der Bürgerlichen Geschichtsphilosophie –teoksen aikoihin Horkheimer siis liitti kriittisen teorian yhteen marxilaisen vallankumouksellisen projektin kanssa. Siirtyessään ajattelunsa seuraavaan vaiheeseen, Horkheimer kyseenalaisti tietyt
Marxin teorian ongelmalliset alueet ja samalla jopa viittasi
koko marxilaisen projektin hylkäämiseen. Marx liitetään positiivisten utopioiden joukkoon, jotka Horkheimer tässä vaiheessa ajatteluaan hylkää. Arthur Schopenhauerin filosofia
nousee takaisin Horkheimerin ajattelun keskiöön, perisynnin
käsite korvaa edistyksen. Tämä asennemuutos Marxia kohtaa
merkitsee paljon enemmän kuin ainoastaan joidenkin tiettyjen Marxin ennusteiden ja näkemysten kriittistä uudelleenarviointia. Tässä asennemuutoksessa oli kysymyksessä kriittisen tarkastelun asettaminen uuden aksentin varaan – aksentin, joka rakentuu pessimismille, ja jonka varassa kriittinen
teoria voisi rakentua negatiivisesti.
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