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astisissa töissään 
vakiintuneeseen 

tiedekäytäntöön ja pysytelleensä ainakin temaattisesti 
yksittäisten tieteenalojen piirissä tarkoituksenaan ra-
joittua ”tieteenalojen annin arvosteluun ja edelleen ke-
hittämiseen”. ”Tässä yhteen kootut sirpaleet osoittavat 
kuitenkin, että meidän on ollut luovuttava uskostamme” 
(13). Tosiasiassa vain Horkheimer peruutti näillä sanoilla 
ohjelman, jonka hän esitti Institut für Sozialforschungin 
johtajana virkaanastujaispuheessaan, kuten senkin oh-
jelman, jota hän kehitteli monissa yhteyksissä Zeitschrift 
für Sozialforschungissa. Adorno oli alusta pitäen pidätty-
vämpi luottamuksessaan sosiologiaan ja yksittäistieteisiin. 
Lähes samaan aikaan Horkheimerin virkaanastujais-
puheen kanssa pitämässään virkaanastujaisluennossaan 
Frankfurtin yliopiston yksityisdosentiksi hän piirsi selvän 
rajalinjan filosofian ja tieteen väliin: ”Tieteen ideana on 
tutkia, filosofian tulkita.”12 Jos sosiologia kuitenkin on-
nistuisi viekkaassa julkisivukiipeilyssään ja saisi varas-
tettua metafysiikan rappeutuneesta rakennuksesta joi-
takin puoliksi unohdettuja tai jo kadonneita esineitä, se 
tuskin säilyttäisi saalistaan pitkään, koska vain filosofia 
osaisi kertoa aarteiden todellisen arvon.

Horkheimerin alkuperäisenä tarkoituksena ei ollut, 

että VD jäisi kokoelmaksi sirpaleita. Hänhän oli siihen 
asti hyödyntänyt perinteisiä esitysmuotoja ja kaavaili 
nytkin järjestelmällistä teosta. Sitä vastoin Adorno oli 
jo varhain vakuuttunut siitä, että vain esityksen sirpa-
leinen luonne tekee filosofiselle ajattelulle oikeutta. Fi-
losofialla ei ole käytössään mitään menetelmää, ei edes 
hermeneuttista. Pikemminkin sen täytyy turvautua mie-
likuvitukseen ratkoessaan vääristyneen maailman jälkien 
ja sulkeumien arvoitusta. Hengessä myötäeläen sen on 
reagoitava ”haipuviin, pakeneviin vihjeisiin olevaisen ar-
voitusfiguurissa”. Se ei voi saavuttaa mitään tuloksia, ei 
lyödä mitään merkitystä positiivisesti lukkoon, sillä kun 
se ratkaisee arvoituksen, arvoitus häviää. Siten sen ratkai-
semat ongelmat kirpoavat paholaismaisten mahtien lu-
mollaan solmiman siteen tavoin. Se takoo avaimia, joista 
todellisuus ponnahtaa esiin. Sen mitat täyttävä muoto on 
aforismi. Benjaminin Trauerspiel-kirjaan viitaten Adorno 
puhui teelmistä, keinotekoisesti valmistetuista malleista, 
kuvista tai hahmoista, joihin ”yhteiskunnallisen erittelyn 
ainekset ryhmitellään”. Tällaista ohjelmaa ei voi viedä 
metodisesti läpi eikä esittää järjestelmällisessä muodossa.

Kaksi muutakin nuoren Adornon Benjaminilta 
omaksumaa johtoaihetta kietoutui VD:ssa siihen Hork-
heimerin ajatukseen, että järki on supistunut pelkästään 

Lumikiteitä leijuu ikkunan 
takana kuin ujostellen. Em-
mehän me vielä tänään ole 

sinne tulossa – vaikka tiedämmekin, 
että pelastaisimme maakunnan 
matkailutulot, jos lähtisimme maata 
päin kunnon rynnäköllä. Muistu-
tamme vain muina hiutaleina lumen 

mahdollisuudesta. Annamme lupa-
uksen, mutta emme lupaa pitää sitä. 
Asiaan. Luen Adornon & Hork-
heimerin Valistuksen dialektiikkaa 
ja mietin mitä mietin, punaisella 
divaanilla kotonani.

Hajamielisyyttä on vaikeata estää 
näin rapsodisen kirjan parissa. Joskus 

ihmisillä oli ilmeisesti aikaa kirjoittaa 
niitä ja näitä, ja lukeakin jopa. Kes-
kittymistä häiritsee myös televisio, 
jossa Jim-kanavan mainos sanoo: 
”Tervetuloa oman ajan pariin”. Jään 
miettimään, mikä nykyään on omaa. 
Mitä merkitsee ’omistaminen’? Oma 
aika, oma paikka, oma tila – näi-
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itsesäilytyksen palvelijaksi: yhtäältä negatiivinen totali-
teetti ja luonnonhistoria, toisaalta myyttien ja modernin 
sukulaisuussuhde.

Jo virkaanastujaisluentonsa ensimmäisessä virkkeessä 
Adorno julisti sodan totaliteettiajattelua vastaan. Hän 
katsoi, että idealistisen ajattelun kaikissa muodoissa 
toimii ”identiteettimotiivin” uhrikseen kaappaama ”au-
tonominen ratio”, joka alistaa vieraana edessään olevan 
todellisuuden totalitarismivaatimukselleen. Tämän si-
jasta Adorno halusi Benjaminin tavoin vieraannuttaa 
ihmisten historian vaarivainaanaikaisen luonnonhis-
toriakirjoituksen näkökulmasta niin, että oliomainen, 
vieraantunut, mykkä ei viittaisi symbolisesti mihinkään 
väliaikaisesti hajotettuun totaliteettiin vaan tarjoutuisi 
nähtäville niin mykkänä ja mieltä vailla kuin barokkinen 
pääkallonpaikka, joka voidaan herättää vain ulkoa päin 
transsendenssin säteellä: ”kaikki olemassa ollut oleminen 
muuttuu allegoriaksi, jolloin allegoria lakkaa olemasta 
puhtaasti taidehistoriallinen käsiteluokka.”13 Kun his-
toriallista totaliteettia tarkastellaan kuvatunlaisena luon-
nonhistoriana, jokaisessa totaliteetissa on tunnistettavissa 
jähmettyneen elämän pakonomaisen yhdentämisen ki-
vulias tapahtumakulku. Totalitaarisen perustajana toimii 

jo tässä myöhemmin välineelliseksi järjeksi tunnistettu 
ratio.

Samalla Benjaminin luonnonhistorian filosofisen 
yleistämisen oli määrä tehdä oikeutta esteettisen mo-
dernin erityislaatuiselle kokemukselle. Historian luon-
nonomaisuus tarjoaa nimittäin mittakaavan !okiksi koe-
tulle sukulaisuudelle muinaisen ja puhtaasti uuden vä-
lillä. Baudelairesta lähtien modernia luonnehtii toisiinsa 
viittaavien historiallisesti uuden ja arkaais-myyttisen 
erikoislaatuinen asetelma. Jyrkästi uusi työntyy historian 
virrasta esiin jonain muinaisena samalla kun myyttisiin 
kuviin ”sisältyy jo historiallisen dynamiikan momentti”.14 
Tätä myytin ja valistuksen suhdetta Adorno tutkii vuosi-
kymmen myöhemmin VD:ssa kohteenaan Odysseus mo-
nineuvon seikkailut.

4. Tämä takautuma tekee ymmärrettäväksi, miksi 
Horkheimer antautui 1940-luvulla tiiviiseen, milteipä 
yksinomaiseen yhteistyöhön Adornon kanssa. Käännyt-
tyään syvästi pessimistisenä pois yhteiskuntatieteellisesti 
suuntautuneesta, materialistisesta tutkimushankkeesta, 
joka asettui samanaikaisesti puhdasoppista marxismia ja 
perinteistä teoriaa vastaan, hän etsi kosketuskohtia Ben-
jaminin liikkeelle sysäämästä histo-
rianfilosofiasta. Eri suunnilta yhteen 

tähän kuulee. Oma elämys? Oma 
tunne? Menee mutkikkaaksi.

Ilmeisesti ainakin Jimille oma on 
’yhteisen’ vastakohta. Yhteinen on 
jotain, jonka ruudunkatsoja joutuu 
jakamaan joko perheensä, työpaik-
kansa tai yhteiskunnan kanssa. Jim 
puolestaan tarjoaa lomaa tai eris-
tystä kaikista edellä mainituista. Se 
antaa katsojan olla ’oma itsensä’. 
Ymmärrän asian hyvin, kun ajattelen 
matkailutyön tekijää: ihmistä, joka 
seurustelee työkseen vapaa-aikaansa 
viettävien humupekkojen kanssa, 
eikä jaksa kotiin tultuaan harjoittaa 
minkäänlaista vuorovaikutusta – ai-
nakaan ennen kuin on nollannut 
päänsä televisiolla. Televisiosta Va-
listuksen dialektiikka ei tosin puhu 
kovin ymmärtäväisesti.

Toissapäivänä tapasinkin 
Adornon. Tai siis Kari Vää-
näsen, joka ajaa saman asian. 

Ja pitkälti samaa asiaakin. Istuin 

henkilökohtaisesta hentomielisyy-
destä Lapin yliopiston pääjuhlasalin 
yleisössä, koska siellä järjestettiin 
Sosiaalipolitiikan päivien paneeli-
keskustelu. (Jos ihmiset matkustavat 
yliopistossani järjestettävään tapah-
tumaan satojen ja joskus tuhan-
sienkin kilometrien päästä, niin ehkä 
minäkin voin raahautua paikalle 
toisen kerroksen työhuoneestani.) 
Paneelin aiheena oli ”Mikä on sosi-
aalisen painoarvo yhteiskunnassa?” 
Lapin ja Kemijärven tulevaisuuden 
edestä taistellut Väänänen oli pyy-
detty sen puheenjohtajaksi.

Mietin sosiaalipoliitikkojen ky-
symyksenasettelua. Hiutaleet tuovat 
lumen, lumi tuo talven, talvi tuo 
sesongin, sesonki tuo elannon. Raha 
tuo kaikenlaista muuta, esimerkiksi 
vielä enemmän rahaa. Mikä siis on 
hiutaleen painoarvo yhteiskunnassa?

Mikä on liian raskaan metaforan 
painoarvo? Truman Show -elokuvassa 
mitä kevein ele, ystävällinen ter-

vehdys kadulla, painaa noin tonnin. 
Kemijärvellä puolestaan elää Vää-
näsen mukaan toisenlainen yhtei-
söllisyys, jota kuvastaa vanhanajan 
talkooperinne. Ihmiset lähtevät 
toistensa avuksi mutinoitta, kenties 
erityisesti tervehtimättäkin. Mutta 
kaikki eivät voi muuttaa Kemijär-
velle. Ei vaikka paikasta on tullutkin 
vetovoimainen muuttohaaveilun 
kohde – kiitos Väänäsen luotsaaman 
kulttuuriteollisuustuotteen Taivaan 
tulet. Vantaallakin on asuttava. Ja 
Kemissä.

Sosiaalipolitiikkojen ja pane-
listien pohtiessa ’sosiaalista’ (vaikka 
kenenkään en kuullut sitä määritte-
levän) keksin uuden käsitteen ym-
märtääkseni Vantaalla asuvia. Käsite 
on rivariyhteisöllisyys. Se tarkoittaa 
sitä, ettei muuta yhteistä ole kuin 
seinä (tai välissä oleva naapuri sei-
nineen), mutta silti voi olla muu-
takin yhteistä. Semiootikon sanoin: 
ei ole pakko olla yhteisöllinen, mutta 
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saa olla. Vapautuksen ja luvan yhteis-
sointi on jälleen kerran kaunis.

Vaikka naapuritieteilijöiden pu-
heenparsissa vilahtelee makuuni 
liikaa pelkkää päivittelyä maailman 
menosta, on ilmapiiri jotenkin 
erityisen hieno. On kuin olisivat 
talkoot menossa. Yhteiskunnallisia 
ongelmia kartoitetaan ja sovitaan 
jopa ”voimien yhdistämisestä” niiden 
ratkomiseksi – kyllä, näillä sanoilla! 
Sovitaan siis seuraavistakin talkoista.  
Sosiologit olisivat samassa tilanteessa 
jo huiskaisseet kädellään kuka mil-
lekin asialle (ai tää on tätä) ja läh-
teneet kahville.

Takaisin toisen kerroksen 
työhuoneeseeni kavuttuani 
minun oli pakko jatkaa oman 

’tämäni’ miettimistä. Mitä tekemistä 
matkailun kulttuurintutkimuksella 
on painavien asioiden maailmassa? 
Yhtäältä a) sataa lunta tai ei sada 
(ilmastonmuutos), b) vaalitaan tai 
ei vaalita paikallista kulttuuria (elä-
vältä hautaamisen vaara), c) liitytään 
elinkeinoon sen innovaatioyksiköksi 
tai jatketaan akateemisen maailman 
kummajaisena, josta ei Suomessa 
ole kiinnostunut kukaan muutamaa 
opiskelijaa lukuun ottamatta. Heidän 
tutkimusaiheensa – vapaaehtois-
työtä tekevät turistit, Madventuresin 
Maailman yrjöttävimmät keittiöt ja 
häämatkailijat – kertovat kulttuu-
riamme ohjaavista tunteista, ajatte-
lusta ja teoista. Mutta kiinnostaako 
matkailuväkeäkään miettiä mat-
kailua? Matkailututkimuksesta heillä 
voisi olla sama kanta kuin Adornolla 
(tai hänen toisenkin hengenheimo-
laisensa Leena Eräsaaren kuvaamilla 
’tiedeyhteisön yhtiöittäjillä’):

”Tieteen […] on pinottava 
varastoon mahdollisimman 
paljon tosiasioita ja niiden 
välisiä funktionaalisia yh-
teyksiä. Pinoamisjärjestys 
täytyy tavoittaa yhdellä 
silmäyksellä. Teollisuuden 
yksittäisten haarojen on 
kyettävä sen avulla paikal-
listamaan oitis toivottu äly-
tavara etsityn valikoiman 

piiristä. Näitä tavaroita 
varastoidaankin jo laajalti 
teollisuuden näitä tai noita 
tilauksia silmällä pitäen.” 
(312)

Taloudellisen toimialan 
kylkeen liimattava tutki-
mustoimi liukuu helposti 

pelkäksi ”tavaranhintojen mani-
puloinniksi tai massojen mieliala-
ohjaukseksi” (312).  Ajattelua – fi-
losofiaa, sosiologiaa, psykologiaa, 
ekologiaa – se merkitsisi ainoastaan 
”sikäli kuin se ei […] salli […] mää-
ritellä etukäteen tehtäviään” (313). 
Jos matkailusta voi jatkossa puhua 
vain elinkeinona ja toimialana, siitä 
voi puhua vain teollisuutena, kaiken 
vapaa-ajan haltuunottona. Aiheesta 
ehti lohkaisu Valistuksen dialektiik-
kaankin:

 
Puhe kulttuurista on aina 
ollut kulttuurin vastaista 
[…] todellisuudentajuisesta 
kapinasta tulee alaa uusilla 
ideoilla rikastavien tavara-
merkki. (175)

Yhdestä asiasta sekä Adorno & 
Horkheimer että Väänänen 
kuitenkin erehtyvät. Mo-

netkaan ihmiset eivät enää ”astu il-
lalla ulos tehtaasta” (175). He asuvat 
tiedon ja tunteiden tehtaassa koko 
ajan, olivatpa he työpaikallaan, ko-
tonaan tai harrastamassa. Nykyajan 
viihde ei kaikille työläisille ole ”työn 
jatketta” (182), mekaanista ”vakio-
toimintojen automaattista perättäi-
syyttä” (183). Se vaatii päinvastoin 
jatkuvaa kanavan säätöä itsen ja maa-
ilman välillä. Kanavilla lähetetään 
ja vastaanotetaan omia tunteita ja 
mielenliikutuksia. On pakko antaa 
kaikki itsestään ja omastaan, jotta 
asiakkaat olisivat tyytyväisiä ja tuli-
sivat Lappiin toistekin. Tai muuttai-
sivat Kemijärvelle. Tai innostuisivat 
filosofiasta.

”Tervetuloa oman ajan pariin” 
on kumpujen yöstä kaikuva kutsu 
kadota taajuudelle, jossa ei tarvitse 
olla koko ajan luova ja oman itsensä 
toimitusjohtaja, laatimassa lomansa 
ja sisustamassa vessansakin lähet-
tämään oikeanlaisia signaaleja. Jim ei 

tosin ole tässä asiassa aivan johdon-
mukainen. Kylpyhuoneremonteissa 
on osattava valita oikeanväriset laatat. 
Markkinoista kanava ei vapauta 
vaikka parisuhteesta irrottaakin.

Kaipuu takaisin mekaaniseen 
tehdastyöhön on tätä vasten 
jopa ymmärrettävää. Mutta 

ymmärtääkö se mitään sukupuolesta? 
Kemijärveläinen konekorjaaja tokaisi 
sellutehtaan sulkemisen jälkeen: 
”Vaikea kuvitella meitä myymään 
poronsarvia” (HS 18.1.2008) – siis 
hymyilemään matkailijoille. Adorno 
paheksuu:

 
”Ihmisten intiimeimmätkin 
reaktiot ovat esineistyneet 
heitä itseään varten niin 
täydelleen, että personality 
tarkoittaa meille enää tuskin 
muuta kuin häikäisevän val-
koista hammasriviä ja va-
pautta niin tunteista kuin 
kainalohiestäkin. (221)”

Häikäisevän valkoisella ham-
masrivillä tehdään raakaa 
työtä hymyilemällä. Se ei 

vapauta tunteista, vaan päinvastoin 
komentaa ne esille asiakkaita miel-
lyttävin tavoin. Hiki laiskan hy-
myillessä, mutta ei naispuolisen 
yleisöpalvelijan. Mikä lienee hymyn 
painoarvo ja osuus bruttokansan-
tuotteesta? Ja mistä sitä taas saikaan 
edullisesti?

Pitäisikö hymy- ja puuteolli-
suuden työntekijöiden nousta yh-
dessä barrikadeille?

Täytyy lopettaa, paperi loppuu. 
Ja oma aika.
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