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Virkkeitä voi poimia esiin melkeinpä mie-
lensä mukaan: ”Jokainen yritys murtaa 
luonnon pakottava voima luontoa murs-
kaamalla iestää vain syvemmälle luonnon 
orjuuteen” (33); ”Ihmisten osana on aina 

ollut valita alistuako luonnon valtaan vai alistaako luonto 
valtaansa” (55); ”Missä jo myytit valistivat, siinä valistus 
puolestaan sotkeutuu joka askeleellaan syvemmäs my-
tologiaan” (31). Ajatuksena on, että aikoinaan järjen 
juonin kukistetut läpitunkemattoman, ennakoimat-
toman ja sokeasti tuhoavan luonnon mahdit palaavat nyt 
voittoisan tavoiterationaalisuuden uumenissa. Ajatus on 
juurtunut tätä nykyä syvälle tiedettä epäileviin ja edistys-
kriittisiin mielialoihin. Näkemys, että kaltoin kohdeltu 
luonto kostaa ironisesti välineellisenä henkenä, kuuluu 
konservatiiviseksi virittyneen ajan kulttuurisiin itses-
täänselvyyksiin yhtä lailla kuin 1930-luvulla kauhukuva 
massojen kaiken tasapäistävästä aikakaudesta. Kirjan esi-
puheessa Horkheimer ja Adorno tekevät pesäeron tästä 
Jaspersin ja Ortega y Gassetin tapaisten ajattelijoiden 
porvarillisesta kulttuurikritiikistä. Tänään heidän olisi 
vastustettava samalla tavoin omien ajatustensa kursaile-
matonta kulttuurikriittistä hyödyntämistä.

Suosio oli viimeinen asia, jota kirjoittajat saattoivat 
ajatella jakaessaan vuonna 1944 ”filosofiset sirpaleensa” 
500 kappaleena ystävilleen. Kirjamuodossa teos ilmestyi 
nykyisellä nimellään vasta vuonna 1947 amsterdamilaisen 
emigranttikustantamo Queridon julkaisemana. Ensipai-
noksen kappaleita riitti myyntiin 1950-luvun loppuun 
asti. Kun opiskelijat sen jälkeen alkoivat levittää loppuun-
myytyä Valistuksen dialektiikkaa (VD) piraattipainoksina, 
Horkheimer päätti vuonna 1969 toisen painoksen julkai-
semisesta. Kolme vuotta myöhemmin siitä julkaistiin en-
simmäinen englanninkielinen käännös. Tästä urkeni sen 

ura laajempaan julkisuteen, ja nykyhetkeen tultaessa se 
on lyönyt leimansa jo monien opiskelijasukupolvien pes-
simistisiin taustavakaumuksiin. Tällainen menestys jättää 
unhon helmaan sen erityisasetelman, jollaista radikaalit 
oivallukset saavat aina kiittää synnystään. Unohduksen 
myötä myös oivallusten radikaalisuus on vaarassa him-
mentyä.

Vastustaakseni vääränlaista omistavaa suhdetta VD:n 
edellä mainittuihin totuuksiin haluan palauttaa kirjan 
syntyhistorian mieleen jo menneisyyttä olevan tulevai-
suuden näkökulmasta.

1. Yhteistyö VD:n kimpussa osuu ajankohtaan, jolloin 
Horkheimerin ja Adornon älylliset elämänvaiheet olivat 
likeisimmässä yhteydessä. Tuolloin heidän elämänlinjansa 
leikkasivat toisiaan. Kun he sodan jälkeen vakuuttelivat 
jatkuvasti toisilleen, että heidän ajatuksensa olivat ”yhtä”, 
heidän mielestään haihtui sen asetelman ainutlaatuisuus, 
joka ulottuu vuoden 1941 marraskuusta, jolloin kär-
simätön Adorno muutti Horkheimerin luo Santa Mo-
nicaan, vuoden 1944 toukokuuhun, jolloin työ Friedrich 
Pollockille tämän 50-vuotispäivänä ojennetun käsikirjoi-
tuksen parissa oli saatettu päätökseen. Vakuuttelu peittää 
heidän kantojensa välillä alusta lähtien vallinneet erot, 
jotka vetäytyivät taustalle vain noina kiihkeimmän yh-
teistyön vuosina. Sisäiset syyt tähän ohimenneeseen lä-
hentymiseen kumpusivat pikemmin Horkheimerin kuin 
Adornon tuolloisesta kehitysvaiheesta. Ensinnäkin VD si-
netöi hänen Zeitschrift für Sozialforschung -lehdessä vaali-
mansa monitieteisen materialismin ohjelman haaksirikon 
ja toiseksi kirja sovittautui kitkatta sittemmin negatiivis-
dialektiseksi luonnehdittuun ajatusjatkumoon.1

Horkheimer muutti Kaliforniaan huhtikuussa 1941, 
jolloin Hitlerin armeijat näyttivät vyöryvän vastustamat-
tomasti eteenpäin. Jo ulkoisista tosioista voi aistia tämän 
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henkilöhistoriallisen murroksen syvyyden. Astuessaan 
ulos New Yorkin Morningside Heightsiin sijoittuneesta 
Institut für Sozialforschungista ja instituutin työkump-
panien ydinpiiristä ja jättäessään käsistään (sodan alusta 
englanniksi julkaistun) Zeitschrift für Sozialforschungin 
viimeisen vuosikerran Horkheimer jätti taakseen maa-
ilman, jota hän oli innoittanut henkisesti ja pitänyt or-
ganisatorisesti koossa. Hän irrottautui kehyksistä, joissa 
hänen lahjojensa harvinainen yhdistelmä oli päässyt oi-
keuksiinsa. Hänen on täytynyt olla tuolloin vaikuttava 
niin henkilönä, älyllisenä innostajana, omaperäisenä 
ajattelijana, filosofina kuin tiede- ja tutkimusjohtaja-
nakin  muutoin hän ei olisi kyennyt kietomaan itsensä 
ja ohjelmansa ympärille vuosikausiksi niin monia tuotte-
liaita, huippulahjakkaita sekä temperamentiltaan, synty-
perältään ja suuntautumiltaan erilaisia tieteenharjoittajia 
kuin pystyi. Oli käyvä ilmi, että hänen omakin tuotteliai-
suutensa pysyi katkeamattomana vain niin kauan kuin 
hän oli tuon yhteistoiminnallisen hankkeen keskipiste.2

Horkheimer halusi muuttaa Kaliforniaan nimen-
omaan vapautuakseen niin instituutin johtajan ja lehden 
julkaisijan laajamittaisista hallinnollisista velvollisuuk-
sista kuin järjestely- ja ohjaustehtävistäkin. Hän oli tun-
tenut jo pitkään tarvetta koota lehtiartikkeleina hajallaan 
olevat kriittisen yhteiskunta-ajattelunsa katkelmat yhteen 
teoreettiseksi rakennelmaksi. Hän halusi laatia mittavan 
kirjan. Tämä pääteokseen kannustanut kunnianhimo käy 
selville muun muassa kirjeistä, joissa hän lohduttautui ki-
vireen kiskomiselta tuntuneen työnsä ääressä sillä, ”että 
Husserlkin tarvitsi yli kymmenen vuotta Logische Un-
tersuchungen -kirjaansa ja että kesti jopa yli kolmetoista 
vuotta ennen kuin hän julkaisi Ideen-teoksensa.”3 Kun 
Horkheimer ja Adorno saivat suuren teoreettisen läpi-
murtoteoksen asemesta kahdessa ja puolessa vuodessa 
kokoon ”sirpaleensa”, he saattoivat ne julki yhä uskoen, 
että ne edustivat vauhdissa olevan työn yhtä välitilitystä. 
Tästä näkökulmasta käy ymmärrettäväksi Marcusen 
melko tyly reaktio Välineellisen järjen kritiikkiin4, jossa 
Horkheimer toi esiin kirjamuodossa ja yleisesti ymmär-
rettävällä tavalla ne VD:n perusajatukset, jotka hän esitti 
helmikuussa 1944 Columbia-yliopistossa pitämissään 
luennoissa. Marcusesta kumpikaan teos ei lunastanut lu-
pauksia, jotka lunastaakseen Horkheimer oli aikoinaan 
karistanut New Yorkin pölyt kengistään, ja hän patis-
tikin 18.7.1947 päivätyssä kirjeessään tätä paneutumaan 
täysillä ”niihin ajatuskulkuihin, jotka näissä töissä jäävät 
vain viittausten varaan”.5

Asiaa jälkikäteen silmäten kaikki näyttää liittyvän 
saumattomasti yhteen: Zeitschriftin lopettaminen, ir-
tautuminen instituutin monitieteisestä työyhteisöstä 
ja tiiviin yhteistyön aloittaminen Adornon kanssa ovat 
seikkoja, jotka ilmaisevat hyökkäävän ja kaiken uhallakin 
muutoksiin pyrkineen materialistisen yhteiskuntateorian 
lopullista haaksirikkoa samoin kuin vetäytymistä syvästi 
pessimistiseen ja samalla lopun aikoja odottaville tal-
viteloiksi tarjoutuvaan historianfilosofiaan. Silti, kuten 
Wiggershaus osoittaa, asiat eivät olleet Horkheimerille 
itselleen näin yksinkertaisia. Ensi alkuun hän ja Adorno 

tähtäsivät mielessään siihen, että heidän yhteistyötään 
ohjaisivat filosofisten teemojen asemesta pikemminkin 
materiaaliset teemat, jotta ”puhe koskisi lopultakin itse 
yhteiskuntaa”. Suunnitellun juutalaisvastaisuusprojektin 
teoreettisiin esitöihin he paneutuivat siinä sivussa. Sit-
temmin nämä ”Juutalaisvastaisuuden perusainekset” 
liitettiin päähankkeeseen. Eikä monitieteinen tyylikään 
muuttunut äkkijyrkästi. Horkheimer antoi New Yorkin 
ryhmän tehtäväksi hankkia kirjallisuutta ja muuta ai-
neistoa, ja aluksi hän havitteli myös Pollockia, Marcusea 
ja Löwenthalia mukaan yhteistyöhön. Kaikki nämä suun-
nitelmat kariutuivat  sitä esipuheessa mainittua seikkaa 
lukuun ottamatta, että Löwenthal osallistui kolmen en-
simmäisen juutalaisvastaisuusteesin kehittelyyn. Johtui 
tosin sisäisistäkin syistä, että kaikki meni toisin kuin 
suunniteltiin. Jälkikäteen katsoen nämä syyt antavat 
Horkheimerin New Yorkin instituutille jättämille hyväs-
teille ja hänen likeiselle yhteistyölleen Adornon kanssa 
miltei teoselämäkerrallisen merkityksen.6

2. Horkheimerin juuri ennen VD:ksi sukeutuneen 
työn aloittamista vuonna 1941 ja talvella 1941!42 kir-
joittamat kaksi artikkelia osoittavat monitieteisen mate-
rialismin tuolloisen kurssilaskun. ”Autoritärer Staat” ja 
”Vernunft und Selbsterhaltung” ilmestyivät Walter Ben-
jaminille omistetussa muistopainoksessa7 yhdessä tämän 
”Historianfilosofisten teesien” kanssa, jotka Hannah 
Arendt oli pelastanut Pariisista ja tuonut muassaan Ador-
nolle New Yorkiin. Artikkeli autoritaarisesta valtiosta on 
osa instituutin vuodesta 1939 vuoteen 1942 toteuttamaa 
tutkimusta kansallissosialismista, ja siihen on selvästi vai-
kuttanut Pollockin valtiokapitalismiteoria.8

Horkheimerin artikkelissaan luonnostelema tulevai-
suuden näköala selittää, miksi VD:n kirjoittajat pitivät 
ihmiskunnan vajoamista uuteen raakalaisuuteen muitta 
mutkitta tosiseikkana. Jos fasismi oli käsitetty instituu-
tissa siihen asti jossain määrin puhdasoppisesti siirtymäksi 
monopolikapitalismista valtiokapitalismiin (ja sikäli libe-
ralismin tulevaisuudeksi), niin nyt kansallissosialistinen 
hallinto alkoi näyttää epävakaalta sekamuodolta, joka ku-
luttaa itsensä loppuun ja korvautuu neuvostoliittolaismal-
lisen valtiososialismin ”tiukalla valtiojohtoisuudella”. Tätä 
pidettiin ”autoritaarisen valtion johdonmukaisimpana 
lajina”  siten fasismin tulevaisuutena on stalinismi. 
Tiukka valtiojohtoisuus luopuu rotuvihakäytännöstä ja 
lopettaa niin ryhmittymien kamppailun ja valtakilpailun 
kuin muutkin jäänteet, joka vielä estävät läpikotaisin hal-
linnoidun maailman pystytystä. Byrokraattinen verkko 
leviää aukottomasti yli yhteiskunnan ja salaisen valtio-
poliisin valvonta ulottuu etäisimpiinkin soppiin. Hork-
heimer ennakoi vuonna 1941 Orwellin visiota: ”Yhä 
satunnaisemmin valikoituu se joukko, joka keskitetään 

”Usko historian kulkuun 
sisältyvästä dialektiikasta 
oli valunut hiekkaan.”
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leireihin. Yhdentekevää, kasvaako vai väheneekö leireihin 
suljettujen määrä tai voidaanko tuolloin tällöin sallia se, 
että hengiltä otettujen tilalle ei oteta uusia  pääasia on, 
että leiriin suljetuksi voi joutua kuka tahansa.”

Artikkelin ilmestymisyhteys ei ole sattumaa: Hork-
heimer teki eroa materialistisesta historiankäsityksestä ja 
käänsi kelkkaansa Benjaminin urille. Hän piti nyt yhtä 
mahdollisena, että tuotantovoimien kasvu tuo sosialismin 
lähemmäksi tai nitistää sen. ”Sosialismilla” aikoinaan 
tarkoitettu näytti menettäneen kaikki sisäiset yhteytensä 
historialliseen edistykseen. Maailma ei enää tarjonnut 
vallankumoustoiveelle kiinnekohtaa. Toiveesta oli tullut 
huonossa mielessä utopiaa tai ainakaan se ei enää löytänyt 
paikkaansa. Usko historian kulkuun sisältyvästä dialektii-
kasta oli valunut hiekkaan. Horkheimer näki asian nyt 
Benjaminin tavoin niin, että ”kätilökäytäntö” alentaa 
vallankumouksen pelkästään edistykseksi: ”Riiston loppu 
[…] ei enää vauhdita edistystä vaan kumpuaa itse edis-
tyksestä.”

Mutta jos tehtävänä on enää murtautua ulos historian 
jatkumosta, havaittavat historialliset kehityssuunnat me-
nettävät kaiken vakavamman kiinnostavuutensa. Enää 
kannattaa tutkia vain turmion ja sorron jatkuvuutta ta-
kaavia muuttumattomuuksia. Huomiota vaatii enää sel-
lainen herruuden rakenne, joka on ottanut viljelläkseen 
edistystä välineellisen järjen hahmossa. Marxin asemesta 
tienviittana on nyt Nietzsche. Historian läpitunkeman 
yhteiskuntateorian sijasta radikaalille, järjen ja herruuden 
sisaruussuhteen paljastavalle kritiikille lankeaa nyt tehtävä 
sen selittäjänä, ”miksi ihmiskunta on todelliseen ihmi-
syyteen astumisen sijasta vajonnut uudenlaiseen raakalai-
suuteen”. Tämä on teemana jo artikkelissa ”Vernunft und 
Selbsterhaltung”, jossa Horkheimer käänsi vanhat ajatuk-
sensa uuteen, ihmisluonnetta korostavaan suuntaan.

Porvarillista yhteiskunta- ja historianfilosofiaa koske-
vissa töissään Horkheimer oli jo pitkään seurannut kutis-
tumisprosessia, jossa objektiivinen järki taantuu ja muo-
toutuu subjektiiviseksi. Häntä oli alusta saakka kiinnos-
tanut, kuinka muotoutuvan porvarillisen yhteiskunnan 
ehdot johtavat järjen käsitteen määrittymiseen yksilöllisen 
itsesäilytyksen pohjalta, mikä ”palauttaa sille välineel-
lisen merkityksen”. Järjen välineellistymisestä monadisen 
oman edun hyväksi hän rakensi sillan porvarilliseen it-
sekkyyteen. Välineellinen järki oli esittäytynyt kuitenkin 
porvarillisen ajan hajaantumistuotteeksi; se viittasi itsensä 
yli jälkiporvarilliseen yhteiskuntamuodostumaan, joka 
lunastaisi nominalistiseksi liudentuneen substantiaalisen 
järjen aikoinaan antaman lupauksen. Tästä Horkheimer 
oli nyt menettänyt toivonsa.

Fasismin nousu ja se tulevaisuus, jonka tiukka val-
tiojohtoisuus sille suo, esittävät porvarillisen järjen idean 
uudessa valossa: liberaali yhteiskunta kuvastaa viimeistä 
vielä ihmisarvoista vaihetta järjen  kuten näyttää  vää-
jäämättä etenevässä itsetuhossa. Artikkelin iskevissä alku-
virkkeissä katse laajenee yli läntisen sivilisaation rappion: 
”Läntisen sivilisaation peruskäsitteet ovat hajoamistilassa. 
Uusi sukupolvi ei enää pahemmin luota niihin. Fasismi 
on voimistanut sen epäluottamusta. On aika kysyä, 

missä määrin käsitteet pitävät vielä pintansa. Keskeisin 
käsitteistä on järki. Sitä korkeampaa ideaa ei porvaristo 
tunne.” Vielä artikkelissa ”Materialismus und Moral” 
muutamaa vuotta aiemmin oli korostunut, että idea ih-
misarvoisesta yhteiskunnasta, jossa jokin sellainen kuin 
itsenäinen moraali menettäisi perustansa ja tehtävänsä, 
on Kantin moraaliteoriasta tehtävissä oleva päätelmä. 
Siitä on nyt jäänyt jäljelle vain valitus, että ”yksilön ka-
tegoria, johon idea itsenäisyydestä oli kaikista jännitteistä 
huolimatta sidoksissa, ei ole pitänyt pintaansa suurteol-
lisuutta vastaan”. Porvarillisen yksilön itsekkyys tuhoaa 
moraalin, jolloin hyvien tapojen laki menettää puhut-
telukohteensa: ”Kohde, jota se puhuttelee, on purkau-
tunut. Sen, mikä oli moraalista, täytyi hävitä, koska se 
ei tyydyttänyt omaa periaatettaan.” Tätä ajatusta Hork-
heimer kehittelee VD:n tarkennuksessa ”Juliette eli va-
listus ja moraali”. Pistää taaskin silmään, miten likellä 
tämä on valistuksen totalitaariset piirteet paljastanutta 
Benjaminin edistyskritiikkiä.

Vaikka Adorno osallistuikin ”Vernunft und Selbster-
haltungin” toimittamiseen painokuntoiseksi, kummatkin 
Benjaminin muistokirjassa ilmestyneet artikkelit osoit-
tavat Horkheimerin käynnistäneen omasta aloitteestaan 
kehityksen, joka saattoi hänet yhteen Teddyn kanssa. 
Adorno oli omaksunut jo alusta pitäen benjaminilaisia 
teemoja, jotka tulivat Horkheimerille ajankohtaisiksi 
vasta poliittisten kokemusten paineesta 1940-luvun 
alussa.

3. Aluksi Oxfordiin pysähtynyt ja vasta vuonna 
1938 New Yorkin instituutin työyhteisöön ilmaantunut 
Adorno oli toki julkaissut Zeitschrift für Sozialforschun-
gissa merkittäviä artikkeleita. Siinä yhteydessä hän myös, 
kuten Helmut Dubiel on hieman yliytimekkäästi tuonut 
esiin,9 soitti sitä soitinta, joka hänelle oli Horkheimerin 
konsertissa ajateltu. Filosofinen kapellimestarirooli kuului 
Horkheimerin lisäksi hätätilassa Marcuselle, ei Adornolle, 
jota pidettiin paremminkin musiikin ja kirjallisuuden es-
teettisenä asiantuntijana. Kuva kuitenkin muuttuu heti 
kun Adornon tekstit irrotetaan yhteydestään instituutin 
työhön ja niitä tarkastellaan siten kuin hän niitä julkaisi 
sodan jälkeen  aidosti hänen tiliinsä luettavissa olevan 
filosofisen perusajatuksen johdonmukaisena kehittelynä. 
Adornon julkaisupolitiikka 1950- ja 1960-luvuilla saattoi 
sivuuttaa tekstien kehkeytymishistorian silloinkin kun se 
ulottui Weimarin tasavallan aikoihin, ja supistaa kaikki 
käsikirjoitukset ikään kuin ideaalisesti samanaikaisiksi, 
koska niiden muodostama monihaarainen teos kasvoi 
saumatta aiemmista juurista. Hänen myöhäisfilosofiansa 
ammensikin olennaiset johtoaiheensa varhaiskirjoituk-
sista. Tosin nämä yhtenäisyyttä luovat johtoaiheet ovat 
nousseet näkyville vasta sen jälkeen, kun toukokuussa 
1931 pidetty virkaanastujaisluento ja vuotta myöhemmin 
Frankfurtin Kant-seurassa pidetty esitelmä julkaistiin 
Adornon kuoleman jälkeen.10 Susan Buck-Morss on 
ehättänyt ensimmäisenä jäljittämään nämä negatiivisen 
dialektiikan alkulähteet.11

VD:n esipuheen alussa tekijät tunnustavat epäile-
vänsä tiedettä. He antavat ymmärtää uskoneensa siihen-
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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-

Soile Veijola
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päiväkirjasta
Lappi, marraskuu. 
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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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v i r r a n n e i s t a 
juonteista ei 

kuitenkaan sukeutunut VD:ssa saumatonta kokonai-
suutta. Kirjoittajat eivät suinkaan laatineet kaikkia lukuja 
yhdessä. Iso osa käsitellystä aineistosta toki on peräisin 
Gretel Adornon muistiin merkitsemistä yhteisistä kes-
kusteluista Horkheimerin kotona. Vielä 1950-luvulla 
Horkheimerin ja Adornon saattoi tavata syventyneenä 
keskusteluihin, jotka rakentuivat historiassa syntyneelle 
esiymmärrykselle ja joissa keskustelijoiden näkökannat 
provosoivat toisiaan. Santa Monican keskustelut lienevät 
olleet samantapaisia. Silti Gretel Adorno vahvisti minulle 
aikoinaan arvelun, jota huolellisen lukijan on muutenkin 
vaikea välttää ! sen, että nimikkoessee ja Sade-jakso ovat 
etupäässä Horkheimerin sekä Odysseus-jakso ja kulttuu-
riteollisuusessee etupäässä Adornon käsialaa. Kyse ei ole 
vain tyylillisistä eroista. Syvemmällä piileviä eroja voi 
tunnistaa vaikkapa sen pohjalta, kuinka kirjoittajat suh-
tautuivat esipuheessa mainittuun aporiaan: jos valistus 
on sidoksissa itsetuhon herkeämättä etenevään kulkuun, 
mistä sitten asian toteava arvostelu juontaa oikeutuksensa 
diagnoosiin?

Nietzschestä lähtien asia on aina samoin: järjen jyrkän 
arvostelun on kohdistettava arvostelu myös itseensä. 
Mikään arvostelu ei voi ulottua juuriin asti, jos se jättää 
omat mittapuunsa rauhaan. Horkheimeria tämä aporia 
häiritsi. Hän pysyi sitoutuneena marxilaiseen perin-
teeseen siinä määrin, että kavahti tekemästä perimmäistä 
johtopäätöstä ! sitä, että valistuksen diagnosoitu itsetuho 
voisi vioittaa jopa valistusta valistavaa tiedostusaktia ja 
tuhota sen vapauttavan vaikutuksen. Hän halusi pysyä 
mieluummin sotkeutuneena ristiriitaan kuin luopua mi-
näkuvastaan ja langeta nietzscheläisyyteen.

Wiggershaus osoittaa kirjeenvaihdon pohjalta, että 
Horkheimer tiedosti tämän ongelman. Hän tiesi, että 
arvostelevan näkökohdan suhde arvosteltavaan oli jäänyt 
teoreettisesti auki. Hänen linjansa pysyikin vain pyrki-
myksen osalta järkähtämättömänä alusta loppuun. Jo 
ensimmäisessä, VD:lle lähtökohdan luoneessa muistiossa 
korostui, että tarkoituksena oli käsitellä yhtä lailla ”valis-
tuksen ja pragmatismin” vapauttavia kuin tukahdutta-
viakin puolia, ja valmiiksi saatetun niteen esitteessä siitä 
puhuttiin yhä edelleen ”rationalismin puolustuksena”. 
Esipuheessakin vanhasta luottamuksesta pidettiin uh-
makkaasti kiinni: ”valistuksen on syvennyttävä poh-
timaan itseään, ellei se halua pettää ihmisiä täydellisesti” 
(17–18). Kuitenkin itse tekstistä tälle kannalle löytyy 
kiinnekohtia vain Horkheimerin käsialaa olevista jak-
soista. Tarkoitan takertumista teorian lähes eskatologi-
seksi uskottuun voimaan,15 uskoa siihen, että valistuk-
sessa piilee taipumus antiautoritaarisuuteen16 ja lopuksi 
kaavamaista vannomista itsensä ylittävän valistuksen 
nimiin.17 Jyrkkään ristiriitaan näiden kohtien kanssa 
asettuvat ne, jotka olen pistänyt pikemminkin Adornon 
piikkiin. Ne ovat selvästi johdonmukaisempia: ”järjen 
ensi sarastus törmää jopa onnellisimpana hetkenään ku-
moamattomaan vastakohtaansa: kohtaloon, jonka kulkua 
järki ei yksin pysty kääntämään” (291).

Yksinomaan Horkheimerin kynästä kirvonneessa 
teoksessa Välineellisen järjen kritiikki taipumus affir-
matiivisuuteen murtautuu esteettä läpi. Jottei joutuisi 
karsimaan valistuksen dialektiikasta pois sen omaa valis-
tustehtävää, hän tinkii tässä kirjassaan epäröimättä pyr-
kimyksestä sellaiseen järjen itsekritiikkiin, joka ottaisi 
kohteekseen vakavasti myös kritiikin itsensä.18 ”Järki voi 
toteuttaa järkevyyttään vain heijastelemalla maailman sai-
rautta sellaisena kuin ihmiset sitä tuottavat ja uusintavat. 
Pitämällä kiinni totuuden periaatteesta, joka on olemassa 
yksin järjen ansiosta, ja pidättymällä kaikista muista joh-
toaiheista järki pysyy tällaisessa itsekritiikissä samalla us-
kollisena itselleen.”19

Adorno oli aivan toista maata. Hän suhtautui järjen 
itseensä kohdistaman kritiikin aporiaan kylmän rau-
hallisesti, koska saattoi tuoda peliin toisen johtoaiheen. 
Hänen ei tarvinnut nojautua yksin filosofoivan kritiikin 
valistavaan voimaan vaan hän saattoi antaa tuon kritiikin 
kiertää itsensä perättömäksi osoittavan ja tavallaan itsensä 
sisältäpäin läpivalaisevan samuusajattelun paradokseissa. 
Hänelle oli näet käynyt selväksi, että modernin taiteen 
esteettinen kokemus muodostaa oivalluksen riippumat-
toman lähteen.20 Adornon vuonna 1940 Schönbergistä 
laatima työ, joka edelsi välittömästi hänen yhteistyötään 
Horkheimerin kanssa ja joka ilmestyi vuonna 1948 Phi-
losophie der neuen Musik -teoksen ensimmäisenä osana, 
sisälsi jo sen sommitelman totuudesta, lumeesta ja so-
vituksesta, joka sittemmin nousi hänen kaksiraiteisessa 
myöhäisfilosofiassaan leimalliseksi.21 Mimesis, tuo ai-
emmin vallinneen mutta itsesäilytyspakkojen sittemmin 
paikaltaan suistaneen järjen järkeä vailla oleva voimavara 
säilyy taiteen kauneuden utooppisessa sisällössä mykkänä 
ja tulkintaa tarvitsevana. Tämä perustaa estetiikan, 
taiteen ja negatiivisen dialektiikan välille yhteyden, jossa 
ne viittaavat vastavuoroisesti toisiinsa. Siinä piilee se, mitä 
filosofinen kritiikki ei enää pysty yksin takaamaan: anar-
kistinen toive, että kaikesta huolimatta negatiivinen tota-
liteetti räjähtää jonain päivänä kuin salaman iskusta.22

5. Valistuksen Dialektiikkaan sisältyvät mutta Hork-
heimerin ja Adornon keskenään julkisesti puimatta jät-
tämät erot selittävät osan kirjan ja sen tekijöiden vaiku-
tushistoriasta Saksan Liittotasavallassa. Kun Adorno ei 
epäröinyt palata oitis sodan jälkeen teoksillaan Philosophie 
der neuen Musik, Minima moralia, Prismen ja Dissonanzen 
1930- ja 1940-luvun töihinsä ja pitää Valistuksen Dialek-
tiikkaa näin taustasommitelmana, Horkheimer viivytti 
(Alfred Schmidtin oivallisesti kääntämän) Eclipse of Rea-
sonin saksankielisen laitoksen julkaisemista aina vuoteen 
1967. Hänen sitä edeltäneenä vuosikymmenenä ilmes-
tyneet artikkelinsa ja esitelmänsä kuvastavat estojen vai-
vaamaa ja omituisen epäröivää tuottavuutta, josta ehkä 
saattoi aistia uusia sävyjä mutta ei mitään uutta avausta 
eikä varsinkaan samastumista siihenastiseen. Hork-
heimerin estoisuus kohdistui älyllisen elinkaarensa kum-
paankin vaiheeseen, yhteistyöhön Adornon kanssa Kali-
forniassa yhtä lailla kuin työhön New Yorkin piirissä.

1960-luvun alusta lähtien Horkheimer pohti han-
ketta tuoda Zeitschrift für Sozialforschungissa julkaistut 
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artikkelinsa uudelleen saataville. Muistan hänen epäi-
lynsä ja vielä enemmän pelkonsa, jotka tulivat esiin 
pitkässä, lähes tuskallisessa keskustelussa Heidelbergin 
asunnossani huhtikuussa 1964 Max Weber -konferenssin 
aikana. Aluksi hän hylkäsikin aikeen syistä, jotka käyvät 
ilmi hänen torjuvasta kirjeestään S. Fischerin kustan-
tamolle kesäkuussa 1965.23 Huhtikuussa 1968 hanke 
sitten kuitenkin toteutui. Uuden laitoksen esipuheessa 
toistuu jo Horkheimerin juuri mainitussa kirjeessä esiin 
tullut etäisyyden otto: ”Jos varhaiset teoreettiset yritelmät 
tulevat julkisuteen ilman että tekijä suhteuttaa niitä ny-
kyhetkeen, hän […] luopuu vaatimasta todellista päte-
vyyttä” (osa 2, s. ix). Hän ei halua jättää minkäänlaisia 
epäilyksiä siitä, kuinka hän suhtautuu byrokraattiseen 
sosialismiin: ”Näennäiset vastarintavaatimukset sekä 
luokkaherruuden ja imperialismin tapaisten hyökkäävien 
käsitteiden kytkentä yksin kapitalistisiin valtioihin eikä 
ensinkään muka kommunistisiin ! nämä seikat ovat 
vastakkaisia minua niin nyt kuin ennenkin ohjanneille 
virikkeille” (osa 1, s. xi). Opiskelijoidensa puoleen hän 
kääntyy muistuttaen, että ”kyseenalainen demokratia 
on kaikkine puutteineenkin yhä edelleen parempi kuin 
kumouksen tarpeessa oleva diktatuuri” (osa 1, s. xii). 
Erikoislaatuinen ajallisen perspektiivin siirtymä näkyy li-
sähuomautuksessa, että oikean yhteiskunnan tavoite on 
käynyt ”sodan jälkeen” mahdottomaksi.

Horkheimer oli katkaissut välinsä 1930-luvulla 
Zeitschrift-artikkeleissa esittämiinsä kantoihin jo 1940-
luvun alussa VD:n esitöissä. Artikkelien uuden laitoksen 
esipuheessa on paljon sellaista, jota on vaikea ymmärtää, 
ellei tee itselleen selväksi, että vuonna 1968 kaksi perään-
tymisliikettä kerrostui päällekkäin. Ne koskivat Valistuksen 
Dialektiikkaakin. Adornon pyynnöistä huolimatta Hork-
heimer kieltäytyi toisesta painoksesta aina vuoteen 1969. 
Henkilökohtaisten syiden lisäksi tähän vaikuttaneista 
asiaperusteista voin esittää vain oletuksia. Palattuaan vas-
taperustettuun Liittotasavaltaan Horkheimerin on täy-
tynyt tuntea yhä selvemmin kolme riitasointua.

Ensinnäkin hän ! Institut für Sozialforschungin uu-
delleen rakentamisen lisäksi ! osallistui tarmokkaasti 
myös empiirisen sosiaalitutkimuksen elvyttämiseen Yh-
dysvalloissa tuolloin kehiteltyjen tutkimusmenetelmien 
pohjalta. Tämä uudistettu sitoutuminen vakiintuneeseen 
tiedekäytäntöön ei ollut muitta mutkitta sovitettavissa 
yhteen VD:ssa kiteytettyjen vakaumusten kanssa. Adorno 
puolusti positivismikriittisissä töissään perimmältään ai-
empaa kantaa, kun taas Horkheimer pysytteli erossa tästä 
pulmasta.

Toinen ongelma pulpahti pintaan päivänpolitiikan 
kentällä. Sodan jälkeen Horkheimer oli solminut läntisten 
demokratioiden valtiomuotoon ja läntisen sivilisaation elä-

mänmuotoon suhteen, joka oli paljon rasitteettomampi 
kuin vuoden 1968 artikkelikokoelman esipuheen varo-
vainen muotoilu antaa ymmärtää: ”Jokaisen ajattelevan 
oikeus ja velvollisuus on […] punnita niin kutsuttua 
vapaata maailmaa sen oman käsitteen vaa’alla, suhtautua 
siihen kriittisesti mutta silti seistä sen ideoiden puolella” 
(osa 1, s. xiii). Vaikka Horkheimer olikin epäillyt asiaa 
teoreettisesti pitkään, hän uskoi silti vaistomaisesti, että 
kehittyneillä kapitalistisilla yhteiskunnilla oli järki voima-
varanaan. Adorno puolestaan piti ”myöhäiskapitalismin” 
erittelyissään kiinni käsityksistä, jotka sopivat negativis-
tisen historianfilosofian kehikkoon. Horkheimer ei löy-
tänyt voimaa tarkistaa tätä kantaa muuttuneen poliittisen 
kokemuksen valossa vaan takertui sen sijasta liberaalika-
pitalismin kontrastikuvaan.

Teoreettisesti kiinnostavampi on kolmas ongelma, 
johon Horkheimerin oli kietonut alusta pitäen se aporia, 
että järjen kritiikin pitäisi kohdistua kritiikkiin itseensä. 
Hän ei saattanut turvautua Adornon tavoin modernin 
taiteen esoteerisissa teksteissä mykistyneisiin mimeettisiin 
sisältöihin eikä hän toisaalta halunnut livetä Nietzschen 
seuraajien tavoin järjenvastaisuuteen. Samaan aikaan 
”kauhu, jonka myötä kulku järjestettyyn, automati-
soituun ja hallinnoituun maailmaan toteutuu” (osa 1, s. 
xi), ei jättänyt tilaa epäillä välineellisen järjen turpoamista 
totaliteetiksi. Silti Horkheimer halusi pysyä uskollisena 
alkuperäiselle virikkeelleen ”muistaa toisen kurja olemas-
saolo ja pysyä siinä” hakematta pakopaikkaa jumalalli-
sesta viisaudesta.

Mutta mitä filosofisen kritiikin pitäisi sitten uskoa 
suhteesta täysin toiseen? Kirje vuodelta 1965, jossa 
Horkheimer alun perin torjui aikeen aiempien kirjoi-
tustensa julkaisemisesta uudelleen, päättyy sen aporian 
vaikuttavaan tunnustamiseen, josta hänen Välineellisen 
järjen kritiikkinsä oli vetäytynyt ehkä liiankin sukke-
lasti: ”Epäröintini kumpuaa siitä, että on vaikeaa lausua 
[…] julki vanhat ajatuksensa aiheuttamatta vahinkoa 
sille, mikä minusta näyttää tätä nykyä todelta, sille, että 
uskosta läntisen sivilisaation ideoiden pikaiseen toteu-
tumiseen on luovuttava ja silti seistävä näiden ideoiden 
puolella ! ilman kaitselmusta, niin, jopa vastoin noiden 
ideoiden väitettyä edistystä” (osa 2, s. xi). Horkheimerin 
myöhäisfilosofia kiertelee tämän jo VD:n esipuheessa 
esiin nousseen aporian ympärillä ! filosofia, jonka hän 
saattoi paperille päiväkirjamerkintöinä ja jota Alfred 
Schmidt on vakuuttavasti luonnehtinut.24 Vanha Hork-
heimer näyttää katsoneen, että ratkaisu on mahdollinen 
enää vain spekulatiivisesti, Schopenhauerin metafyysisen 
pessimismin tietä.

VD on lyönyt leimansa monen opiskelijapolven 
mielenmaisemaan. 1960-luvulle saakka se muodosti it-
sestään selvän taustan kriittiselle teorialle sellaisena kuin 
se Adornon laajalle levinneiden julkaisujen siivittämänä 
oli pesiytynyt yliopistoihin. Sitten mukaan astuivat Mar-
cusen kirjat, jotka 1960-luvun puolivälistä alkaen liet-
soivat opiskelijaliikettä. Tässä yhteydessä 1930-luvun 
työt, myös Horkheimerin Zeitschrift-artikkelit, saivat 
omaa profiilia ja painoarvoa. VD oli pitkään vinouttanut ”Mikään arvostelu ei voi ulottua 

juuriin asti, jos se jättää omat 
mittapuunsa rauhaan.”
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katsetta tähän ”varhaiseen” kriittiseen teoriaan, kuten sitä 
kutsuttiin. Filosofisesti se tosin oli vähemmän radikaali 
kuin myöhempi teoria, mutta sen poliittisella sanomalla 
oli enemmän räjäytysvoimaa. Tuolloisille opiskelijoille 
ennen muuta marxismi oli tärkeä, ei niinkään Hork-
heimerin omaperäinen materialismihahmotelma. Vasta 
1970-luvun tieteenhistoriallisesti suuntautuneet tutki-
mukset ovat nostaneet tämän ohjelman merkityksen tie-
toisuuteen.25

Sittemmin ilmapiiri on muuttunut saksalaisissa yli-
opistoissa toistamiseen. Ranskalainen poststrukturalismi 
ja etenkin Foucault’n työ ovat herättäneet uuden kiin-
nostuksen Valistuksen dialektiikkaan. Tällä kertaa vas-
taanotto on jäsentynyt voimakkaammin Nietzschen kuin 
Marxin määrittämästä näkökulmasta. Axel Honnethin 
tähän suhteutettu vertaileva tutkimus osoittaa Adornon 
ja Foucault’n valtateorian väliset erot, mutta yhtä huo-
lella toteutettua vertailua Adornon ja Derridan järjen kri-
tiikistä ei vielä ole tehty.26 Sitä vastoin nykyisin esiintyy 
viljalti yrityksiä supistaa VD yhteen lauseeseen: valistus 

on totalitaarinen. Tähän uusromanttiseen sielumetafy-
siikkaan on Adorno kuitenkin sanonut jo kaiken tarpeel-
lisen: ”Ken ei näe vapautta, ihmisyyttä ja oikeudenmu-
kaisuutta muuksi kuin puijaukseksi, jonka heikot ovat 
kyhänneet kokoon vahvoja vastaan […], hän pystynee 
vahvojen asianajajana hyvinkin osoittamaan sen risti-
riidan, joka vallitsee noiden jo etukäteen surkastuneiden 
ideoiden ja todellisuuden välillä. […] Spengler ja hänen 
hengenheimolaisensa eivät niinkään profetoi sitä junaa, 
johon maailmanhenki astuu, vaan ovat sen uutteria ju-
nanlähettäjiä.”27

Frankfurt/M., maaliskuussa 1985

Suomentanut Veikko Pietilä

(alun perin: Nachwort. Teoksessa Adorno & Hork-
heimer, Dialektik der Aufklärung (1944). Uusi p. 

Fischer, Frankfurt/M. 1986)
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